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SAMMANFATTNING 
Företagshälsovården på Outokumpu Stainless AB har genomfört programmet 55+ Ett 

program för äldre arbetstagare på Avesta Jernverk. Målet med programmet var att öka 

intresset för deltagarnas egen hälsa och utveckla sin arbetsförmåga ända fram till pensionen. 

Hälsan skulle även skapa goda förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv efter 

pensioneringen. Det övergripande syftet med denna undersökning är att djupare förstå äldre 

arbetstagares hälsouppfattningar efter att ha deltagit i ett riktat hälsoprogram. Vidare vill 

uppfattningar urskiljas från programansvariga för det riktade hälsoprogrammet kring 

påverkansprocessen för att bidra till ökad personlig hälsokunskap hos deltagarna under 

programmet. Datainsamlingsmetoden som användes för att urskilja uppfattningar utifrån 

undersökningens syfte, bestod av sex stycken intervjuer med deltagarna i programmet samt 

brevintervjuer från två ansvarig för programmet. Resultatets utfallsrum för deltagarna är 

lärande om hälsa och beskrivningskategorierna är uppfattningar om teoretisk hälsokunskap 

med praktisk tillämpning, kunskap som påverkar personligt hälsotänkande och egna 

levnadsvanor samt uppfattningar om eget välbefinnande efter pensionering. Utsagor visar på 

att majoriteten av informanternas uppfattningar var att den kunskap de har tagit del av har 

bidragit till en hälsosammare livsstil samt skapat nya tankegångar till det meningsfulla med 

god hälsa. I den kommande pensionen har samtliga informanter som mål att bibehålla och 

utveckla sin hälsa då mer tid finns till förfogande. Resultatets utfallsrum för de ansvarig för 

det riktade programmet är intervention till ökad hälsomedvetenhet hos arbetstagare. 

Beskrivningskategorierna är utbildningens påverkan genom teori och praktik samt 

motivationens påverkan till utfallet; hälsoeffekter. Resultatets utsagor från brevintervjuerna 

visat på deras eftersträvan av att motivera och inspirera deltagarna till en förändring. Deras 

ambition är att få deltagarna att hitta sin egen väg till bättre hälsa genom teori och praktik 

samt feedback och uppmuntran. 
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INTRODUKTION 

Företagshälsovården på Outokumpu Stainless AB, ett företag inom stålindustrin har 

genomfört ett program för de anställda i åldern 55 år upptill pensionsåldern. Målet var att 

skapa ett intresse för sin egen hälsa och för att göra tiden mer värdefull fram till pension. 

Detta i hopp om att skapa goda förutsättningar till ett fortsatt hälsoinriktat liv även efter 

pensionen. Programmet har gått ut på att både teoretiskt och praktiskt locka fram intresset för 

den egen hälsa. En utvärdering som tidigare har gjorts visade på att projektet varit lyckosamt 

då målet uppnåtts. 

 

De anställda på företaget som deltar i det riktade hälsoprogrammet tar del av faktorer som kan 

leda till en förändringsprocess och en hälsosammare livsstil, detta sker genom att ny kunskap 

tas in. Den undersökning som kommer att göras handlar om hur dessa personer som är med i 

programmet hanterar kunskap för att sedan kunna genomföra en eventuell livsstilsförändring. 

Syftet är att mer förstå äldre arbetstagares hälsouppfattningar efter att ha deltagit i ett riktat 

hälsoprogram. Uppfattningar vill även urskiljas kring påverkansprocessen för att bidra till 

ökad personlig hälsokunskap hos deltagarna under programmet.  

 

En stor och växande del av befolkningen utgör gruppen äldre medborgare med en ålder på 65 

år och uppåt (Ohlson, 2002). Håller sig denna grupp friska och krya sker stora vinster både på 

individ- och samhällsnivå. Den egentliga åldern för pensionering i Sverige är 65 år men det är 

många som på grund av exempelvis sjukdom, skada eller arbetsbrist går i pension tidigare. 

Pensioneringen kan ses som en känslig fas i livet då känslan av att inte känna sig behövd kan 

ge andra negativa känslor som hopplöshet, hjälplöshet och utanförskap. Detta skede i livet 

kan därför bäst hanteras för den person som har ett rikt fritidsliv med exempelvis fysisk 

aktivitet som en komponent samt ett bra fungerande socialt nätverk (ibid.). 

 

Hanson (2004) beskriver att det övergripande målet med hälsoarbete på arbetsplatser är att 

förbättra villkoren för hälsa hos de anställda. Ökad trivsel, arbetsglädje och välbefinnande kan 

vara andra mål med hälsofrämjande arbete. Det hälsoarbete som sker på en arbetsplats kan endast 

indirekt påverka människors liv utanför arbetsplatsen. Förhoppningen är att det hälsoarbete 

som bedrivs ska förbli en resurs för livet i stort (ibid.). 
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BAKGRUND  
Bakgrunden kommer att beröra hälsofrämjande arbete där lärande och förändringsprocess 

står i fokus, hur lärandet skiljer sig från individ till individ samt olika faktorer som påverkar 

en förändringsprocess. 

Studiens centrala begrepp           

Sökning av definitionen lärande resulterade i begreppet livslångt lärande som enligt 

Nationalencyklopedin är en pedagogisk term som introducerades på 1990-talet och som 

innebär att individen är kapabel att lära sig under hela sin livstid.  

World Health Organisation (WHO) definition av hälsa beslutades 1948 som ”ett tillstånd av 

fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och 

handikapp”. Därmed beskrivs hälsa som ett positivt tillstånd, vilket inbegriper hela individen i 

förhållande till dess situation. År 1986 utvecklades WHO:s syn på hälsa och beskrivs nu mer 

som en resurs för människan i det dagliga livet.  

Hälsofrämjande och dess betydelse är att det syftar på allt som bistår människors möjlighet 

till att må bra (Ewles & Simnett, 2008) Begreppet hälsofrämjande på arbetsplatser innebär 

bland annat alla de ansträngningar som syftar till att öka välbefinnandet och hälsa i alla 

sammanhang där individer arbetar. Det leder in på företagshälsovården som i denna 

undersökning står som grund och initiativtagare för det hälsoprojekt som utformats (ibid.).  

 

Nationalencyklopedin definition av förändringsarbete är aktiviteter för att ändra, utveckla och 

omforma ett socialt system. Upplevda problem på samhällelig och strukturell nivå, inom 

organisationer och på arbetsplatser eller hos enskilda individer är utgångspunkten.  

 

Hälsofrämjande arbete         

Definitionen för folkhälsoarbete är att förebygga sjukdomar, förlänga liv och främja hälsa 

genom organiserade samhällsaktiviteter (Acheson, 1988). Beskrivningen av ett 

folkhälsoarbete har ofta gjorts som ett organisatoriskt fenomen (ibid.). 

Sjukdomsförebyggande arbete brukar skiljas från hälsofrämjande arbete, hävdar Fosse (2007). 

Medan det sjukdomsförebyggande arbetet handlar om att avlägsna eller minska riskfaktorer 

för sjukdom, olyckor och död, fokuserar det hälsofrämjande arbetet på att stärka människors 

hälsa (ibid.). Ewles och Simnett (2008) påpekar att hälsa bör ses som en kvalitet eller tillgång 

för att människor och samhällen ska fungera väl. Viktigt att tydliggöra är att alla hälsofaktorer 

beror av varandra och kan påverka helheten av hälsa. Den traditionella hälsoupplysningen har 

försökt anpassa individen till miljön och därmed ofta missat att göra miljön mer hälsosam för 

människan. Skulden för det gällande hälsoproblemet har då lagts på individen själv. Trots det 

är det viktigt att komma ihåg att individen ofta har möjlighet att agera aktivt för att förbättra 

sin egen hälsa (ibid.). 
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De som arbetar hälsofrämjande bör ha i åtanke att hälsa betyder olika för olika människor 

hävdar Ewles & Simnett (2008). Ofta kopplas hälsa ihop med individens möjlighet att uppnå 

sin fulla kapacitet. Det styrs av olika faktorer, bland annat livsstilsfaktorer som människans 

levnadsvanor och hälsobeteenden men även mer allomfattande sociala, ekonomiska och 

miljörelaterade faktorer (ibid.).  

Hanson (2007) framför att det som har betydelse för friska och uthålliga arbetsplatser och 

organisationer är goda idéer och värderingar kring hälsa. Det som resulterar i människors 

ansträngning i ett hälsoarbete är idéer som kan bli attraktiva visioner och mål. Ett ökat 

engagemang och deltagande i uppdraget är effekten av att visioner och mål bygger på 

värderingar som tilltalar människorna. Hanson framhäver att det viktigaste kriteriet inom 

hälsopromotion är att människan själv har möjlighet och förutsättningar för att kunna påverka 

sin egen hälsa. Hälsopromotion går först från expertfokus där en specialist har kunskapen, 

därefter till aktörsfokus där den enskilda människan har kunskap och makt över sin situation. 

Vilket är en betydande förutsättning för att främja hälsan (ibid.).  

Forskarna Price, Mackay & Swinburn (2000) har genom en undersökning visat på att 

hälsoarbete på arbetsplatser är gynnsamma då det är lätt att nå ut till flera människor samtidigt. 

Undersökningen utfördes av ett hälsoprogram. Programmet som är framtaget åt företag har till 

syfte att skapa ett samhälle med bättre hälsa. Programmet utvecklar ett engagemang hos 

arbetsplatser för att få företaget att bli hälsodiplomerat. För att ett företag ska uppnå målet och 

kunna bli hälsodiplomerat måste ett angivet antal anställda förbättrat sin kosthållning, blivit 

mer fysisk aktiv och vara rökfria. För att uppnå målet erbjuds de anställda viktminsknings- 

och sluta röka grupper, samt förekommer föreläsningar inom området hälsa. I slutet av 1993 

och början av 1997 hade mer än 1200 arbetsplatser anmält sig till programmet varav 423 

arbetsplatser lyckades uppnå målet och bli hälsodiplomerat. Det tog i genomsnitt sju månader 

för arbetsplatserna att klara av utmaningen. Förutom att de anställda uppfyllde de kriterier 

som krävdes visade resultatet även att 89 procent av arbetsplatserna kände av en bättre 

stämning på arbetsplatsen, 73 procent tyckte mer om själva företaget och 82 procent av 

arbetsplatserna ansåg att personalen hade uppnått ökad självkänsla (ibid.). 

Hanson (2007) hävdar att delaktighet inom hälsopromotion har av praktiska skäl en betydande 

roll då det är ett sätt att blanda in flera människors kunskap. Alla människor besitter olika 

kunskaper, vilket bör ses som en resurs. Ökad förståelse och kunskapen om verkligheten kan 

utvecklas i en dialog med andra. Tillsammans kan en bild skapas av utgångsläget och syftet 

med förändringen samt förståelse för hur arbetet på bästa sätt ska utföras. Genom delaktighet 

skapas även engagemang och det ger en bättre situationsanpassning, det vill säga en större 

chans att fatta rätta och kloka beslut. Delaktighet skapar även meningsfullhet. För att skapa 

delaktighet har lärandet en betydande del då det ska förmedla tankestrukturer som ger frågan 

en problemlösning som i sin tur leder till handling (ibid.).   
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Hälsopedagogikens betydelse i hälsoarbete           

År 2003 antog den svenska riksdagen propositionen ”Mål för folkhälsan” (Brännström-Forss, 

2007). Propositionen innefattar övergripande mål gällande folkhälsoarbetet för att skapa 

kvalifikationer till god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För de grupper som är mest 

utsatta för ohälsa i befolkningen är det särskilt betydelsefullt. Ett på lång sikt målinriktat och 

områdesövergripande arbete från de offentliga myndigheterna, näringslivet, folkrörelserna 

och individerna krävs för att uppnå målet. Äldre anses vara en prioriterad befolkningsgrupp 

till bevarandet av hälsa då deras hälsa och välbefinnande är av stor betydelse för behov av 

vård och omsorg i samhället. Genom olika hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

insatser kan deras och övrigas hälsa påverkas (ibid.). 

Ohlson (2002) förklarar att begreppet hälsopedagogik innefattar att göra människor medvetna 

om hälsa och ohälsa. Genom att ersätta hälsofarliga beteenden med bättre, hälsosammare 

beteenden kan individen själv förebygga ohälsa. Trots människors varierande syn på hälsa ska 

alla ha möjlighet till ökad kunskap och användbara metoder för att själva kunna påverka och 

förändra sitt liv. Vid ett hälsopedagogiskt arbete fokuseras det inte på sjukvård eller annan 

medicinsk vård utan fokus läggs på livsstil med dess levnadsvanor och eventuella 

förändringar kring dessa. Livskvaliteten kan många gånger höjas genom att förbättra 

innehållet i personens fritid. Någon typ av gruppverksamhet gällande fysisk aktivitet eller 

kost och matlagning tillgodoser inte bara individens fysiska utan även sociala hälsa vilket kan 

göra det enklare att genomföra en livsstilsförändring (ibid.). 

Företagshälsovården på Outokumpu Stainless AB har som mål att genom det riktade 

programmet som de startat öka intresset för den egna hälsan. Det har åstadkommits i form av 

hälsoupplysning vid teoretiska och praktiska moment. Olsson (1997) pekar på att den 

viktigaste uppgiften inom hälsoupplysning är att inverka på enskilda människors vanor genom 

påverkan av deras attityder och värderingar. Att öka människors medvetenhet om vilka 

faktorer som påverkar hälsoförhållandet i samhället är en betydande del i hälsoupplysningen, 

där skapandet av ett intresse för ett deltagande i socialt och politiskt förändringsarbete ur 

hälsoaspekt är meningsfullt. Människan bör se till sina resurser och dra nytta av dessa (ibid.).  

 

Det är hälsoupplysarens ansvar att en variation av teori och praktik förekommer, det för att 

öka intresset för den egna hälsan (Olsson, 1997). Hälsoupplysaren bör ta hänsyn till 

människans faktiska livsmiljö samt se till behoven av dess olika livsfaser för att sedan anpassa 

interventionen till individen. Faktorer som bör tas till hänsyn är ålder, kön, 

boendeförhållanden, arbetsvillkor och särskilda problem. Informationen om individen formar 

sedan planerandet av olika aktiviteter och det uppsatta målet. När människan befinner sig vid 

olika förändliga stadier i livet bör hälsoupplysning finnas tillgänglig. Stadier kan vara då 

personen flyttar hemifrån, skaffar familj eller går i pension och anledning finns att se över 

sina levnadsvanor i förhållande till den kommande förändringen. 

Gruppverksamhet och enskild rådgivning kan med fördel varieras. Vid gruppverksamheten 

finns möjlighet för deltagarna att stödja varandra till en livsstilsförändring. Det ger även goda 

förutsättningar för deltagran att senare agera som ”hälsoinformatörer”. Människans 

omgivning med dess normer och attityder har stor betydelse för den enskilde individen (ibid.).   
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Hälsoaspekter på åldersrelaterad livsstilsförändring 

Forskning visar att det går att förhindra att äldre människors fysiska hälsa försämras genom 

aktivt interventions åtgärder (Kempton, Van Beurden, Sladden, Garner & Beard, 2000). 

Urvalet var självrapporterade fall samt sjukhusrelaterade fallskador från invånare i New South 

Wales i Australien från åldern 60 år och uppåt. Forskningen bygger på åtgärdsprogram för att 

minska fallrelaterade skador hos äldre människor över 60 år. Programmet som pågick under 

en fyra års period avsåg bland annat av att ge äldre kunskap om, att förebyggande faktorer och 

skapa förutsättningar till förändring av deras attityder och beteenden om riskfaktorer vid 

fallskador som kan uppstå. Resultatet visade att de självrapporterade skadorna inte hade 

minskat nämnvärt däremot kunde en skillnad uppfattas gällande sjukhusrelaterade fallskador. 

De fann i studien att det fanns förbättrad kunskap gällande fallrisker och fallrelaterade skador. 

Den fysiska kapaciteten hos deltagarna var bättre och det kunde urskiljas en förbättrad balans 

hos målgruppen. De använde säkrare skodon och det visade sig att ett minskat användande av 

fallrelaterad medicin konsumerades. Slutsatsen i denna undersökning var att genom att 

använda sig av en kampanj för att förbättra beteenden, miljö och riktlinjer gällande 

fallrelaterade skador, kan dessa minskas. Dock talade forskarna för att det är viktigt att ha 

tålamod och ge tid till de äldre för att skapa engagemang för att förändra ett beteende (ibid.). 

Strempl, Ahlberg och Torgén (2006) förklarar att i stigande ålder påverkas både den fysiska 

och psykiska förmågan. Tidiga tecken på åldrande kan genom avancerade metoder 

konstateras i de flesta kroppsliga funktioner redan vid 40-årsåldern och samtliga kan 

konstateras i 60 årsåldern (ibid.). Grimby & Grimby (2001) redogör innebörden för att i ung 

ålder inrätta en aktiv livssil har lika stor betydelse som att behålla den under åldrandet. Det 

för att underhålla den fysiska funktionen samt det allmänna välbefinnandet. Personer som i 

unga år har varit aktiva på fritiden bevarar en liknande aktivitetsnivå genom livet. De 

människor som haft en stillasittande fritid riskerar fortsätta med den livsstilen upp i äldre år. 

För att få fler äldre intresserade av sin egen hälsa bör utbudet av aktiviteter vara stort och 

framför allt brett för att det ska passa både redan aktiva och passiva personer (ibid.).  

Fysisk aktivitet främjar möjligheten till ett framgångsrikt åldrande, stigande ålder minskar 

engagemanget av sådana aktiviteter konstaterar Vance, Ross, Ball, Wadley och Rizzo (2008) i 

sin studie. Utvecklande av interventioner bör ske där målet är att främja den fysiska 

aktiviteten hos äldre. Personer i åldrarna 40 år till 65 år från 158 kommuner fick i en nyligen 

gjord undersökning i Birmingham, svara på en enkätundersökning om hur fysiskt aktiva de 

var i relation till deras befintliga hälsa. Deltagarna i studien fick ange på en skala i hur stor 

utsträckning de engagerade sig i tio olika fysiska aktiviteter som till exempel promenader 

eller cykling. Faktorer som bidrog till att undersökningspersonerna deltog respektive inte 

deltog i de olika aktiviteterna var bland annat åldern, sociala faktorer, alkoholintag och 

medicinskt tillstånd. Slutsatsen av undersökningen var att vid hälsointerventioner för ökad 

fysisk aktivitet hos äldre personer är det betydelsefullt att ta hänsyn och anpassa aktiviteterna 

efter deltagarnas förmåga (ibid.).  
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Många äldre personer som är fysiskt aktiva fortsätter med tidigare aktiviteter eller går med i 

åldersblandande grupper (Grimby & Grimby, 2001). För de som är mindre aktiva kan 

regelbundna promenader vara en bra träningsform, gruppromenader har visat sig vara 

omtyckta. Att de äldre känner meningsfullhet samt lust och glädje för sin aktivitet är viktigt. 

Betydelsefullt är att se till den sociala vinsten av att träffa andra människor i liknande 

situation. I många fall förändras val av aktivitet under livet i och med att intresset och 

förmågan förändras. Vissa aktiviteter lämpar sig dessutom bättre än andra för äldre. 

Promenader har visat sig vara en populär aktivitet för äldre i 70- årsåldern. Utflykter i skog 

och mark, gymnastik, dans och cykling är andra vanliga aktiviteter för den åldersgruppen. Det 

har även visat sig att personer i 60- årsåldern gärna tränar styrketräning. För att äldre personer 

med nedsatt funktion ska behålla sin fysiska förmåga rekommenderas vardagliga aktiviteter, 

exempelvis regelbundet hushållsarbete. Det skapar goda förutsättningar till att undvika eller 

skjuta fram eventuella behov av personlig hjälp. Förutom att fysisk aktivitet skyddar mot 

diabetes, benskörhet, stroke och hjärt-kärlsjukdom bidrar det till välbefinnande och 

intellektuell styrka (ibid.) 

Förändringsprocesser och motivationens effekter till ökad hälsa 

Förändringsprocesser hos människor handlar enligt Hanson (2007) om alla de tankar, känslor 

och handlingar som pågår hos individen under händelseförloppet. Mänskliga processer måste 

få ta tid och behandlas på individens villkor, genom dialog, lärande och förståelse (ibid.). 

Förändring ses utifrån första och andra ordningen (Marton & Booth, 2000). Oberoende vilket 

av de två ordningarna av förändring det gäller sker förändringen i systemet, som kan vara en 

enda cell, en människa, ett företag eller organisation, ett samhälle eller en galax. Den första 

ordningen av förändring innebär en övergång från det inre tillståndet till ett annat utan att 

systemet självt förändras. En förnyelse sker av något som redan finns, förnyelse och 

förbättring ligger betydelsemässigt nära varandra. Nya kombinationer görs av gamla mönster 

vilket gör systemet intakt och oförändrat och organisationen hålls kvar inom den gamla 

traditionen. Förändring av andra ordningen innebär däremot att det organisatoriska tänkandet 

och agerandet förändras kvalitativt. Detta sker då tankemönstret som verklighetsbeskrivning 

och agerande förändras vilket i sin tur leder till att hela systemet förändras. Andra ordningens 

förändring kan även beskrivas som verklig förändring. Om denna typ av förändring sker eller 

har inträffat kan ge en positiv trend eller resultat bland andra än de inblandade personer har 

ägt rum. Att ha en grundläggande inställning om mål, förändring och resultat är något som 

bör finnas med vid ett förändringsarbete eller under kontinuerlig och förebyggande förändring 

(ibid.). 

Vidare argumenterar Ohlson (2002) att frisk- och riskfaktorer är begrepp som är viktiga att se 

till vid förändringsprocesser. Frisk- eller skyddsfaktorer är förhållanden som kan påverka 

människor till en god hälsa medan riskfaktorer kan vara sjukdomar eller olyckor. En 

överviktig person har en större risk att drabbas exempel av hjärt- och kärlsjukdomar. En del 

riskfaktorer kan individen själv göra något åt, som att till exempel sluta röka för att minska 

chansen till att drabbas av cancer. Dock finns det riskfaktorer som det inte går att göra mycket 

åt. Dessa faktorer kan vara ärftliga eller vara den miljö vi befinner oss i med höga 
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luftföroreningar. Ett hälsofrämjande arbete handlar om att utveckla friskfaktorerna och i den 

mån som går eliminera riskfaktorerna. Det gäller att ha ett holistiskt synsätt, det vill säga att 

se till helheten, hela människan och hennes totala levnadsmiljö som kan innefatta uppväxt, 

uppfostran, skola, arbete och fritid och livsstil (ibid.). 

Motivation till livsstilsförändring 

Motivation består av att inspirera till engagemang, viljestyrka och en känsla av värde, 

dessutom till en känsla av valfrihet och självförtroende (Ahl, 2004).  Självförtroendet är 

viktigt i den mån att den stärker tendens och förmåga till förändring (ibid.). Bruner (1971) 

förespråkar att inre och yttre motivation med fördel kan användas som drivkraft vid 

exempelvis en livsstilsförändring. Vidare beskriver Ohlson (2002) att den inre motivationen 

består av en inre drivkraft, det finns en egen vilja till en livsstilförändring. Till skillnad från 

den inre är den yttre motivationen lätt att skapa men är dock väldigt ytlig då det handlar om 

att han/hon gör något av skäl som inte kommer ifrån personen själv (ibid.). Den yttre 

motivationen bör dock endast användas i startskedet av en livsstilsförändring (Bruner, 1971). 

Det kan vara betydelsefullt att det är personen som vill lära sig då det är inifrån personen själv 

som den kommande förstärkningen bör komma (ibid.). 

 

Teorier om motivation är i de flesta fall gångbara vid lärandet förespråkar Ahl (2004) och 

nedan följer några typer av begrepp och teorier gällande motivation, som anses relevanta i 

nutid. Begreppet self-efficacy som är nära besläktat med självförtroendet är av värde vid en 

förändring med motivation som drivkraft. Om individen tror på sig själv, att hon tar sig an 

uppgiften och tror att hon kommer klara av den skapas betydligt större chanser att så blir fallet. 

Målteori kan ses som att människan motiveras genom att hon eller andra sätter upp mål för 

henne själv. Målen ska vara tydliga och satta inom rimliga gränser för att skapa goda 

förutsättningar att uppnå dem och skapa ett bättre resultat. Det människan ser som orsak till 

ett visst beteende kallas nämnvärt för attribution theory. Faktorer kan vara avgörande till ett 

misslyckande, i de flesta fall genom en kombination av inre och yttre påverkan. Inre som att 

det är jaget som inte duger och yttre att priserna är för höga. Dessa faktorer kan i hög grad 

påverka människan till ett annat beteende. Omvänt behöver det inte ses som ett misslyckande, 

något kan ha gått bra på grund av att människan är stark och har tillgång till god ekonomi 

(ibid.). 

 

Bruner (1971) beskriver fyra motivationskrafter, det första kallas nyfikenhetsmotivet som kan 

kopplas till allt det som är oklart och som på grund av det väcker frågor, hypoteser och skapar 

idéer. Det andra motivet, kompetensmotivet driver individen att fullfölja arbetet, att lyckas 

eller att söka kunskapen för sin egen skull. Indifikationsmotivet driver individen att efterlikna 

någon utan att binda sig. Individen vill finna en kompetensmodell att vara lik i sitt agerande 

och i sitt sökande efter kunskap och värderingar. Det sista motivet kallas 

ömsesidighetsmotivet och menas att medan en inlärningsprocess pågår söker sig individen 

mot en social gemenskap med studiekamraterna (ibid.). 
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Ohlson (2002) argumenterar för att en individ som har gott självförtroende vågar prova på 

saker som är positivt för sin egen hälsa och som gör att den egna hälsan förbättras. Det kan 

även leda till att individen tar avstånd från de negativa faktorerna som alkohol och tobak 

(ibid.). Det visar forskning som gjorts på Sheffields Universitet (Epton & Harris, 2008), 

studien som gjordes på slumpmässigt utvalda kvinnor innefattade två grupper, en grupp där 

kvinnorna upplevde sig ha bra självförtroende och en kontrollgrupp. Studiens upplägg gick ut 

på att kvinnorna i de två grupperna skulle följa en sjudagars diet bestående av frukt och 

grönsaker. Innan start gavs kvinnorna information om frukt och grönsakers hälsofrämjande 

effekter. Resultatet visade att gruppen som ansåg sig ha ett gott självförtroende åt en mycket 

bättre kost bestående av frukt och grönsaker. Slutsatsen av undersökningen inbegrep att 

genom att förbättra människors självförtroende kan det med framgång påverka till ett 

hälsofrämjande beteenden (ibid.). 

 

Inom all utveckling anser Maltén (1997) att det är viktigt med någon typ av feed-back som 

exempelvis kommunikation och återkoppling. Tidigare forskning visar på att feedback är en 

viktig komponent vid lärande (Krause, Stark & Mandl, 2008). Undersökningen grundar sig på 

137 universitetsstudenter som individuellt och tillsammans skulle ”lära” och som hjälpmedel 

få feedback eller inte få feedback. Resultatet visade att för de studenter som fick feedback 

gick lärandet betydligt enklare än för de studenter som inte gavs någon feedback. Feedback 

gjorde speciellt nytta för de studenter som sedan tidigare hade dåligt med kunskap kring 

ämnet (ibid.). Maltén (1997) förkunnar att feedback kan integreras vid motiverande samtal, 

där individen får veta hur han/hon ligger till i utvecklingen.  

 

Resultatet från en litteraturstudie om motiverande samtals påverkan till hälsosammare livsstil 

bland äldre visade att motiverande samtal har en positiv effekt till livsstilförändring bland just 

äldre (Cummings, Lyle-Cooper & McClure-Cassie, 2009). Fysisk aktivitet, hälsosam kost, 

kolesterol, blodtryck och glykemiskt kontroll samt rökstopp är faktorer som alla bidrar till en 

bättre hälsa. Undersökningar om respektive faktor presenteras i litteraturstudien. Gemensamt 

för undersökningarna som forskarna har granskat har varit metoderna, där urvalsgruppen har 

delats upp i två grupper där endast en grupp har fått motiverande samtal. Det gemensamma 

resultatet för de olika undersökningarna som granskats visar på att de personer som fick 

motiverande samtal i samband med sin livsstilsförändring uppnådde positiva resultat på 

kortare tid än de personer som inte använde sig av motiverande samtal (ibid.). 

 

Personlig förändringsbenägenhet 

När krav på förändring och utveckling är aktuellt reagerar vi människor av olika skäl inte på 

lika sätt förklarar Maltén (1997). Många av oss är inrutade i rutiner och en känsla av oro och 

ångest startar så fort förändringar är aktuella, förändringsbenägenheten är då liten. Det kan 

därför vara betydelsefullt att ha en bra strategi för förändringsarbetet där individen informeras 

om varför och hur förändringsprocessen är nödvändig. Andra kan söka hängivet efter 

förändringar och den uppmuntran och de utmaningar som den ger (ibid.). Winroth & Rydqvist 

(2008) diskuterar att vid förändringar finns möjligheterna och begränsningarna endast hos 

individen själv. Två avgörande faktorer är viljan och förmågan hur individen ser på 
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förändringar av olika slag. En förändring kan med positiv inställning leda till en möjlighet och 

utmaning samtidigt som en negativ inställning kan ge upphov till motstånd och passivitet.  

 

Valfridsson (2001) förklarar att tidpunkten för förändring kan vara fel då en persons kraft 

kanske behövs för att ta hand om en sjuk anhörig eller dylikt. Dessvärre bör personen 

fastställa om detta motstånd för förändring har en verklig grund eller om det är en undanflykt 

för att dölja rädslan för förändring (ibid.). Ewles och Simnet (2007) framställer egenintresse, 

missförstånd samt gynnsamhet som möjliga orsaker till motstånd. Med egenintresse menas att 

människans eget intresse är grundläggande. Vissa förändringar kan vara till nytta för 

majoriteten av befolkningen men kan upplevas som intrång i den egna integriteten. 

Missförstånd av förändringens innebörd är vanligt bland människor, detta kan bero på 

otillräcklig tillit. Uppfattningen om att en förändring inte kommer att gynna de individer den 

är avsedd för kan förekomma, det vill säga att det ” kostar mer än vad det smakar” (ibid.). 

 

Förändringar kan väcka starka känslor som tillexempel jag kan inte, törs inte, det går inte 

(Valfridsson, 2001). Det förekommer även omedvetna känslor av rädsla och otrygghet. Dessa 

tankar kan leda till att många blir negativa till nyordningar och gör sällan några större 

förändringar av egen vilja. Personliga förändringar kan vara att lämna en situation, en roll 

eller att gå in i en ny är en komplicerad, social, mental och känslomässig process som 

påverkar identiteten och självbilden. Före, under och efter förändring är det mycket som 

påverkar människans tankar, känslor och handlande. Tvivel kan bidra till att 

förändringsprocessen stannar av. Uppkomna tankar om att det ursprungliga missnöjet och 

anledning till förändring berodde på tillfälligt missnöje är vanligt. När tvivel uppstår är det 

vanligt att man börjar leta efter andra alternativa handlingsmöjligheter. Att gå igenom olika 

alternativ ger många personer insikt till att de har frihet att välja väg helt efter eget tycke och 

smak, vilket gör det lättare att skifta fokus från det gamla till det nya (ibid.). 

 

För att få svar på grundläggande behov, intressen och målsättningar söker sig människan till 

en grupp (Maltén, 1997). Det är i gruppen som individen kan få bekräftelse på sin 

personlighet och någon att spegla sig mot som matchar sin egen identitet. Samspelet mellan 

individer stärker upplevelsen av gemenskap och kan skapa en så kallad ”vi-anda”. 

Grupptillhörighet verkar som något livsviktigt. En förutsättning för individens utveckling är 

någon form av grupptillhörighet (ibid.). 

 

Pedagogiskt perspektiv på utveckling               

Pedagogiken som Dewey förespråkade såg han som en problemmetod (Egidius, 2003). Med 

det menar han att personen ska kunna känna engagemang i en uppgift för att sedan kunna 

sätta sig in i den och se dess svårighet. Personen ska sedan i tanken hitta en lösning på 

uppgiften och med hjälp av ny kunskap försöka tänka sig vad som händer om han/hon gör på 

det ena eller på det andra viset (ibid.). Det reflektiva tänkandet är målinriktat (styr mot 

framtiden), förbereder systematisk för (framtida) konsekvenser och förser ting med mening 

(signifikans) (Stensmo, 1994). Meningen med det är att det ger kontroll över oklara 

situationer. Dewey beskriver det reflekterande tänkandet som ”den kompletta tankeakten” där 



12 

 

tänkandet ses som ett handlingsförlopp och innefattar fem steg. Dessa behöver inte vara 

fastställda i ordning då hypoteser kan uppstå innan ett problem inträffar.  

Det första steget är problemsituationen där människan kan bli varse att hennes tidigare 

erfarenheter inte är tillräcklig för att handskas med den nya oklara och ofullständiga 

situationen. Det finns två sätt att bemöta en sådan typ av situation. Antingen kan situationen 

leda till tvekan och berövande eller att individen försöker gå till handling för att bemästra den 

nya situationen.  

Det andra steget handlar om problemdefiniering där den svårighet som människan upplevt av 

den oklara situationen formuleras som ett problem som ska lösas eller en fråga som kräver ett 

svar. Det kan definieras som en mental utmaning. Individen bör först definiera vad som gör 

att den nya situationen känns svår och problematisk. 

Hypotesformulering är steg tre som består av att söka efter idéer för att komma underfund 

med hur problemsituationen ska hanteras, det sker när individen accepterat den nya oklara 

situationen som en mental utmaning. Då klargörs vilka beståndsdelar eller fakta som 

problemsituationen består av och hur dessa är framställda till varandra samt om det finns 

material, instrument och handlingsmönster tillgängliga för hantering.  

Steg fyra inbegriper resonerandet av preliminära lösningar och slutsatser om 

problemsituationen och dess hantering. Vilket leder fram till människans mentala bearbetning 

av fakta och hypoteser. Det kan vara en bedömning av tänkbara handlingar och dess möjliga 

utfall och konsekvenserna av dessa då individen väger för och emot. Individen reflekterar 

över vad som hände tidigare och vad som i framtiden kommer att hända.  

Det femte och sista steget ämnar testandet av antaganden som människans bestämmer sig för 

efter att den mentala bearbetningen sätts i handling. Kan problemsituationen lösas och de 

förutsedda konsekvenserna inträffar genom handlingen blir den mentala produkten säker 

kunskap. Enligt Dewey är detta en logisk väg att gå till kunskap. Då han menar att individen 

lär sig mer av misslyckanden än av framgång (ibid.). 

 

För att söka fram till en stark kompetens är sammanflätnigen mellan teori och praktik 

värdefull hävdar Hartman (2005). Samverkan mellan teori och praktik ska bland annat 

medvetandegöra och ge möjlighet till reflektion och ett fördomsfritt prövande. Teori och 

praktik belyser och utmanar varandra. Om till exempel endast praktisk erfarenhet skulle 

förekomma riskerar individen att på sikt få en allt för avgränsad kompetens (ibid.). Hannaford 

(1997) argumenterar för att utföra något praktiskt vid lärandetillfället är viktigt. När beröring 

kompletteras med de övriga sinnena aktiveras en större del av hjärnan och utnyttjar mer 

omfattande inlärningspotential. Inlärning är inte fullt färdigt förrän någon typ av produktion 

kan urskiljas. Inlärning skapar förutsättning att ge färdigheter för att uttrycka kunskapen. Det 

kan exempelvis innefatta att skriva, tala, rita, sjunga eller dansa. Att utveckla sin kunskap 

integrerar med att utveckla de färdigheter som formar kunskapen. Det är inte bara genom 

huvudet som inlärning sker. Det kan vara ovant för en del att tänka sig att kroppens muskler 

fungerar som ett hjälpmedel till inlärning. Men vi underlättar och stärker förståelse genom att 

uttrycka oss (ibid.). 

Detta häntyder även Dewey (Egidius, 2003). För Dewey bör något utföras eller genomföras 

för att lärandet skall infinna sig. Teorin blir obegriplig utan praktik och individen förstår inte 

det praktiska utan teori. Instrumentalism eller experimentalism kallade Dewey sin pragmatism 
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för, vilket menas att när individen prövar sig fram i arbete och handling uppstår kunskap 

(ibid.). 

 

Livslångt lärande 

Begreppet livslångt lärande förkunnar Gustavsson (1996) då han tar upp att den 

grundläggande idén är att människan lär sig under hela sitt liv och att det lärande som sker i 

olika åldrar kan integreras med varandra. Vidare hävdar Hannaford (1997) att genom 

erfarenhet uppstår tanke, kreativitet och inlärning. När något erfars tar individen in den nya 

informationen och bearbetar den för att kunna förstå världen på ett bättre sätt och ge 

perspektiv på hur hon ska kunna klara sig bättre i den. Att skapa betydelse bör vara det 

slutliga målet gällande inlärning. Det är från vår omgivning via ögon, öron, smak, näsa och 

hud och från kroppen via nervreceptorer på muskler och organ som erfarenhet uppstår. 

Sammanfattningsvis är hela vår kropp utformad för att samla in information (ibid.). 

 

När det personliga intresset ges större utrymme kan individerna ses som kunskapssökare 

förklarar Egidius (2003), ju större intresse av något desto ökad förmåga att söka och ta in ny 

kunskap. Detta hävdar även Gustavsson (2002) då han pekar på att en personlig förankring 

behövs för att kunskapen ska kännas intressant och motiverande. Denna personliga förankring 

integreras med allt i vardagen som vi känner igen och är bekant för oss. Kunskap kommer till 

i relationen mellan det bekanta och det obekanta, nyfikenhet och förundran är nyckeln till 

denna kunskap (ibid.). 

 

Det finns framför allt tre aspekter av kunskap med betydelse för senare års forskning 

(Carlgren, 1996). Kunskapens konstruktiva aspekt är att kunskap gör världen mer begriplig. 

Detta speglar sig genom utveckling mellan den kunskap som redan innehas, vad som vill 

uppnås, problem som upplevs och de erfarenheter som skapas. Den andra aspekten är att 

kunskap är bunden av sitt sammanhang och lyder den kontextuella aspekten. Den tredje och 

sista aspekten är den funktionella där kunskap ses som ett redskap (ibid.).  

 

Det finns för många olika former av kunnande för att alla generellt ska kunna definieras som 

kunskap (Carlgren, 1996). För att visa på dess olikartade förmåga delas kunskap upp i fyra 

olika kunskapsformer. De olika formerna interagerar och skapar förutsättningar till varandra. 

Det bör påpekas att dessa fyra grupper inte utgör allting i ett kunskapssammanhang. Den 

första formen är faktakunskaper som ses som ren information, regler och konventioner. 

Betydelsen förespråkar att vi vet att något är på ett visst vis, detta kan mätas i mer eller 

mindre, något som has eller inte has, det som minns eller det som glöms bort. Den andra 

formen av kunskap är förståelsekunskap där innebörden är att uppfatta meningen med ett 

fenomen. Förståelsen hos individer är inte mer eller mindre utan sker på olika sätt. Färdighet 

är den tredje formen av kunskap och vilket menas vetandet för hur vi kan utföra något, denna 

kunskap är praktisk. De tre ovan nämnda formerna på kunskap bildar den synliga kunskapen 

medan den fjärde och sista formen utgör den osynliga delen. Förtrogenhetskunskap innefattar 

den kunskap och erfarenhet som finns sedan tidigare. Ofta är det sinliga upplevelser som 

speglar detta, det som ses, luktar, känns eller det som kallas det sjätte sinnet när man ”vet” att 

något kommer hända. Vi lär oss se likheter i olikheterna genom erfarenhet av många unika 
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situationer. Syftet med att urskilja olika kunskapsformer är först och främst för att visa på 

mångfalden när det gäller hur kunskaper kommer till uttryck, men även för att förhindra 

ensidiga nedsättningar av kunskapsfenomenet (ibid.). 

Maltén (1997) diskuterar att kompetensutveckling handlar om att använda, stärka och 

vitalisera de kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och erfarenheter som finns hos den 

enskilde individen. Då skapas goda förutsättningar till problemhantering där individen kan 

söka sig kunskap för sitt utvecklande. Genom det ökar individen sin medvetenhet om den 

egna läroprocessen som innefattar djupet på kunskapen, att aktivt söka kunskap och kritiskt 

värdera samt hitta problemlösning. Nyckeln till inlärning och utveckling sker genom 

bedömningar och reflektioner (ibid.). 

 

Kolb (1984) har dragit slutsatser kring fenomenet inlärningscykel där reflektion genom 

erfarenhet startar processen. Det ger en begreppsbildning och generalisering som leder fram 

till ett förändrat agerande och som skapar nya erfarenheter (ibid.). Reflektion startar den ovan 

nämnda processen hävdar Boud, Keogh & Walker (1987) som förklarar hur erfarenhet leder 

till lärande. Reflektionsprocessen har tre delsteg där det första är att individen återvänder till 

tidigare erfarenheter och upplevelser. Sedan uppmärksammas känslor både de behagliga och 

de bortträngda. Sist sker en omvärdering av erfarenheten genom att den upplevelsen sätts i 

relation till den tidigare som sedan omformas för att bereda plats för det nya. När individen 

integrerat reflektionsprocessen finns nya perspektiv och beredskap för ett fördjupat handlande 

(ibid.). 

 

Lärandets kunskapsuppfattning  

Människor som lär har olika uppfattningar om sitt lärande hävdar Marton och Booth (2000) 

som i en studie har identifierat sex olika uppfattningar om lärande som kan delas in i två 

grupper. I den första gruppen är lärande i första hand att återge. I den här gruppen ses lärande 

som att utöka sin kunskap, memorera och återge samt för att tillämpa (ibid.). För att lärandet 

ska ha mening bör lärandet inte vara memorering som är en studiestrategi som ofta 

förekommer (Marton, Hounsell & Entwistle, 1996). Exempel på sådana tillfällen är 

redovisningar, förhör eller prov. Vid denna inlärning blir effekten att kunskapen glöms bort 

relativt snabbt. Vardagliga erfarenheter som kommer efter organiserat lärandet får ingen 

verkan. Till följd av detta lärande ska individen ha fått meriter som fört honom eller henne till 

en plats i samhället som genererar en vardag, som i sin tur medför ökad kunskap. Människors 

vistelse i skolmiljöer har många gånger gjort att intresset för genuin förståelse minskat och de 

lär endast det som efterfrågas (ibid.).  

Marton & Booth (2000) beskriver att i den andra gruppen är lärande i första hand att söka en 

mening. Här ses lärandet som att förstå, se något på ett annat sätt samt för att förändras som 

människa (ibid.). Marton, Hounsell och Entwistle (1996) har som åsikt att lärandet ska ha ett 

samband med hur vi i vardagen tolkar de fenomen som studier handlar om. Vid det tillfället 

sker de varaktiga förändringarna och vi kan möta vardagen på en annan nivå. Det finns en 

funktion med kunskap och det är att den ska höra ihop med ett visst sammanhang, till 

exempel läs- och skrivkunnigheter hör ihop med att vi ska kunna meddela varandra.  

Relevansen är betydelsefull för att lärandet ska vara lätt att lära och för att förstå 

sammanhanget (ibid.). Dessa synsätt på lärandet går att jämföras med ytinriktning av lärande 
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samt djupinriktning av lärande (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1987). Vid lärande av 

en text menas att ytinriktning fokuserar på orden i texten medan djupinrikting av den lärande 

fokuserar på innebörden av texten. Människor som har ett djupinriktat lärande relaterar ofta 

till sig själva och tar in den text de läser i sin egen verklighet samt deras egen verklighet i 

texten. Dessa två inriktningar av lärande kan vidare kopplas ihop med atomisk inriktning, då 

textens olika delar försöks komma ihåg oberoende av allt annat samt holistisk inriktning där 

textens delar sätts in i ett sammanhang och en integrerad helhet ses. Den avgörande skillnaden 

för personer att lära är alltså skillnaden mellan djupinriktning/holistisk inriktning och 

ytinriktning/atomiskinriktning (ibid.).  

 

En tidigare studie visar att studenter i undre medelåldern har svårare än äldre studenter att 

skilja mellan yt-inlärning där studenten endast ”memorerar” kunskapen och djup-inlärning där 

kunskapen kan sättas in i ett sammanhang och förståelse skapas kring ämnet (Marton, Wen & 

Wong, 2005). En studie har gjorts kring detta ämne. Studenterna intervjuades om lärande, 

memorering och förståelse i samband från deras egna studier som startade ett och ett halvt år 

tidigare.  Studenterna menade att bästa sättet för inlärning är att läsa samma text flera gånger 

men ur olika perspektiv för att på så sätt skapa ett sammanhang till texten som i sin tur ger 

förståelse i ämnet (ibid.). 

 

Purdie & Boulton-Lewis (2003) hävdar att förmågan till att fortsätta med fysiska, mentala och 

sociala aktiviteter hos äldre personer i 70 års ålder beror delvis på deras fortsatta deltagande 

av lärande och utbildning. Lärande i olika form har resulterat i utveckling till att hjälpa äldre 

personer att behålla sin hälsa. Utbildning kan även leda till att äldre personer tar större ansvar 

för sitt liv (ibid.).  

 

Bakgrundssammanfattning  

Det är viktigt att äldre inser betydelsen av en god hälsa för att förskjuta framtida behov av 

personlig hjälp och vardagssysslor (Grimby & Grimby, 2001). Den sociala faktorn kan ses 

som ett stöd för de människor som lämnar arbetslivet, här kan gemensamma hälsorelaterade 

aktiviteter leda till ett fortsatt aktivt, hälsosamt och socialt liv (ibid.). För att kunna ta vara på 

sin hälsa krävs kunskap som ges genom lärandets olika variationer (Gustavsson, 1996). 

Lärandet sker genom hela livet, så kallat livslångt lärande som baseras på allt en människa lär 

sig under livets gång. Exempelvis genom erfarenheter och problem som kan uppstå i vardagen, 

det vill säga vardagslärande (ibid.). Marton och Booth (2000) hävdar att lärandet bör sättas i 

ett sammanhang för att få mening och förståelse. Människor lär sig bäst genom att 

sammankoppla teori med praktik för att på så vis se sammanhanget och öka förståelsen 

(Egidius, 2003). Det pedagogiska synsätt om att lära genom att förena teori och praktik 

härstammar från pedagogen Dewey (ibid.).  

Att stärka och bibehålla hälsa hos människor är syftet med hälsofrämjande arbete (Price, 

Mackay & Swinburn, 2000). På arbetsplatser är hälsoarbete värdefullt då chansen ökar att nå 

ut till fler människor samtidigt (ibid.).  

Det finns stora möjligheter att förbättra den enskildes och befolkningens hälsa genom att 

hälsoupplysningen anpassas till människors konkreta livssituation (Olsson, 1997). För att nå 

de grupper som är svårast bör upplysningsverksamheten målgruppsanpassas och särskilda 

http://tyda.se/search/memorisering
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metoder utvecklas. Förutsättningarna är som störst för förändringar då människan befinner sig 

vid livets olika skiljevägar. Människan kan befinna sig i en ovan situation och kanske känner 

sig svag men kan samtidigt vara som mest mottaglig för förändringar (ibid.). 
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Under denna rubrik kommer problemformulering presenteras även syftet för undersökningen 

samt de frågeställningar som är relevanta för undersökningen. 

 

Problemformulering 

Hälsoupplysning innebär att påverka andra människor till förbättrade levnadsvanor och ökad 

hälsa (Olsson, 1997). När människan befinner sig vid oerfarna stadier i livet kan 

hälsoupplysning vara betydande då nya rutiner och livsförhållanden upptas. Hälsoupplysaren 

bör uppmärksamma målgruppens nya skede i livet och anpassa interventionen utifrån det 

(ibid.). Vi problematiserar påverkan av människans ändrade levnadsvanor till ökad 

hälsomedvetenhet. En tidigare undersökning har gjorts för att utvärdera hälsoprogrammet 55+ 

Ett program för äldre arbetsdeltagare på Avesta Jernverk. Resultatet visade på att 

programmet varit betydelsefullt då det har haft en hälsofrämjande effekt hos deltagarna. 

Denna undersökning består av att få uppfattningar kring hälsans betydelse hos äldre 

människor på väg in i pensionen. På vilket sätt har programmet påverkat deltagarnas syn på 

hälsa? Hur förhåller sig deltagarna till kunskapen om hälsan vidare in i pensionen? 

 

Syfte 

Det övergripande syftet är att mer förstå äldre arbetstagares hälsouppfattningar efter att ha 

deltagit i ett riktat hälsoprogram. Vidare vill uppfattningar urskiljas från de ansvariga för det 

riktade hälsoprogrammet kring påverkansprocessen för att bidra till ökad personlig 

hälsokunskap hos deltagarna under programmet. 

 

Avgränsning 

Med äldre arbetstagare avses personer i åldern 55 till 65 år. 

 

Frågeställningar  

Vad har deltagarna lärt sig om hälsa genom programmet? 

Hur har deltagarna fått ökad förståelse för hälsans betydelse? 

Vad tar de med sig från programmet in i en vidare pension? 
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METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
Metodavsnittet kommer att innehålla en beskrivning och motivering till valet av 

analysverktyget fenomenografi. Datainsamlingsmetod presenteras samt bearbetningen av 

materialet utifrån intervjuerna. Slutligen redovisas etiska överväganden i samband med 

undersökningen. 

 

Fenomenografi som inspirerad ansats 

Då det övergripande syftet är att mer förstå äldre arbetstagares hälsouppfattningar efter att ha 

deltagit i ett organiserat hälsoprogram, samt urskilja uppfattningar kring påverkansprocessen 

för att bidra till ökad personlig hälsokunskap hos deltagarna under programmet används en 

inspirerande fenomenografisk ansats (Marton, Hounsell & Entwistle, 1996). Fenomenografin 

strävar efter att beskriva skilda sätt att föreställa sig något (ibid.). Den erbjuder även ett sätt 

att förklara hur ens lärande framhävs på ett kvalitativt sätt, det vill säga att identifiera på vilka 

sätt någonting kan erfaras (Marton & Booth, 2000). Det är forskaren som urskiljer variationen 

i andra människors sätt att erfara någonting. Ur den fenomenografiska ansatsens perspektiv är 

det viktigt att ge kunskap och få människor att förstå att det finns olika sätt att föreställa sig 

tillexempel inlärning. Därför liknar intervjun genom en fenomenografisk ansats ett samtal, 

eftersom intervjuaren försöker frigöra den intervjuades hitintills latenta tankar. Att göra 

individens uppfattning synlig och skapa en medveten reflektion av fenomenet är 

huvudpoängen med den fenomenografiska ansatsen. Undersökningen kommer påverkas av ett 

fenomenografiskt perspektiv. Det för att kunna urskilja olika inlärningsmönster. Personers 

lärande och förståelse varierar och inom fenomenografin ligger fokus på vad som upplevs 

samt hur det upplevs (ibid.). 

 

Kvalitativ undersökning inspirerad från fenomenografisk teori 

Fenomenografin erbjuder ett sätt att förklara hur ens lärande framhävs på ett kvalitativt sätt, 

det vill säga att identifiera på vilka sätt någonting kan erfaras (Marton, Hounsell & Entwistle, 

1996). För att kunna ta reda på detta kommer kvalitativa intervjuer att användas som val av 

metod då en mer djupgående i information kan erhållas av färre deltagande personer i 

undersökningen (ibid.). Nylén (2005) förklarar att med kvalitativa metoder menas att 

undersökaren vill beskriva egenskaperna hos något eller hur något är konstruerat. Ledande i 

kvalitativa metoder är att forskaren vill/kan göra en så bra beskrivning som möjligt av ett 

fenomen eller sammanhang i omvärlden genom funna kategorier, beskrivningar eller modeller 

som bäst beskriver just det (ibid.). Marton, Dalhgren, Svensson och Säljö (1987) 

argumenterar för att en sådan beskrivning kan handla om vad som helst, det är här den 

fenomenografiska ansatsen kommer in i bilden. Genom den fenomenografiska ansatsen läggs 

fokus på skillnaden mellan hur något är och hur något uppfattas vara, alltså tar undersökaren 

reda på människors sätt att uppfatta sin omvärld (ibid.). 

 

Inom den fenomenografiska ansatsen är intervjuer basen av diverse datainsamlingsmetoder 

(Marton & Booth, 2000). Själva hjärtpunkten i den angivna ansatsen är att människor tolkar 

det som sägs, därför kan olika individer tolka en fråga på olika vis och undersökaren kanske 

inte får det svar som önskas. Därför inleder intervjuaren med ingångsfrågor för att se hur 
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personen tolkar den, om frågan tolkas på ett felvinklat sätt för undersökningen kan 

intervjuaren sedan leda in personen på ”rätt” tolkningsväg för att få det svar som önskas för 

den kvalitativa undersökningen (ibid.). 

 

Intervju som datainsamlingsmetod 

Data insamlas ofta genom intervjuer och enkäter för att kunna kartlägga kunskap inom ett 

visst ämnesområde men även för att mäta attityder och värderingar (Kvale, 1997). Metoden 

för undersökningen är intervju (ibid.). Denna metod är även gynnsam och ibland nödvändig 

då omfattande svar med högre kvalitet söks (Trost, 2005). Vidare argumenterar han att graden 

av standardisering vid intervjuer kan antingen vara låg eller hög. Vid hög standardisering 

förkommer ingen variation av intervjuerna, frågorna ställs i samma ordning, rätt formulerade 

och i samma tonfall. Innebörden låg grad av standardisering är att intervjuaren bör vara 

flexibel och syftet är att den intervjuade ska kunna utveckla sina tankar och gå djupare i det 

aktuella ämnet. Variationsmöjligheterna är stora och intervjuaren kan ställa frågorna i den 

ordning de passar samt formulera följdfrågor i den mån det behövs (ibid.). I denna 

undersökning har låg strukturerad intervjuer används, denna typ av intervju kallar Cohen, 

Manion och Morrison (2000) för semistrukturerad intervju. Undersökaren har då en klar 

frågeställning som berör undersökningens ämne, men upplägget kan variera mellan de olika 

intervjupersonerna. Den intervjuade har även möjlighet att utveckla, förtydliga och förklara 

sitt svar vilket är till stor fördel för både den intervjuade och intervjuaren (ibid.).  

 

Det förekommer olika typer av intervjuer och i denna studie kommer besöksintervjuer och 

brevintervju användas. Vid besöksintervjuer tar undersökaren kontakt och träffar de personer 

som valts för intervjun, vid brevintervjuer tas endast kontakt via brev eller mejl (Kvale, 

1997). Ett stort värde ligger i att ha kontakt med den urvalsgrupp som utgör nyckeln för 

undersökningen och som kan ge en privilegierad information, vilket även är en motivering till 

att använda intervjuer (Denscombe 2000). För att veta om valet av att använda intervju som 

metod för undersökningen är den rätta, är det relevant att fråga sig vilken typ av information 

som söks. Intervjuer används mesta dels för att få en mer detaljerad information från ett 

mindre antal personer än att få ytlig information från ett stort antal personer (ibid.). I denna 

undersökning krävs mer djupgående information inom ämnet vilket gör att intervju som 

metod är ett bra val. 

Intervjuerna kommer ske mellan en intervjuare och den intervjuade, anledningen till detta är 

att den intervjuade kan känna ett slags maktövergrepp om det är två intervjuare (Trost, 2005). 

 

Att ställa enkla och raka frågor är vad intervjuaren ska eftersträva, detta görs bäst om 

intervjuaren är väl förberedd med en inarbetad intervjuguide (Trost, 2005). Intervjuguiden ska 

innehålla delområden med tillhörande frågor (ibid.). Om detta skriver även Cohen et al. 

(2000) som påpekar att intervjuguiden ska innehålla det aktuella huvudämnet, vilka delar 

inom huvudämnet som ska tas upp samt de tillhörande frågorna. Vidare rekommenderas att 

börja intervjun med lätta frågor som intervjupersonen inte bör har några svårigheter att svara 

på. Inledningsfrågorna i denna undersökning är beskrivande frågor om personens yrkesroll 

samt valet till att delta i programmet. Därefter följer främst öppna frågor om erfarenheter och 

upplevelser som kräver mer eftertanke, dessa frågor handlar om personens syn på 
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förändringar inom hälsa samt om sitt sätt att lära. Fördelarna med öppna frågor är enligt 

Cohen et al. (2000) att frågorna blir flexibla och intervjuaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor för att på bästa sätt undvika missförstånd. Därmed blir resultatet trovärdigare då 

intervjuaren har lättare att förstå vad den intervjuade menar (ibid.). 

 

Urval och urvalsgrupp 

Urvalet omfattar ett program med benämningen 55+ Ett program för äldre arbetstagare på 

Avesta Jernverk. Programmet startades för att den anställde skulle bibehålla och/eller förbättra 

sin hälsa och utveckla sin arbetsförmåga fram till pensionen. Programmet hade även som mål 

att skapa möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv för den deltagande efter pensioneringen. 

I projektet har en organiserad grupp bildats, den organiserade gruppen har formats genom vad 

som är relevant för ett bestämt projekt (Maltén, 1997). Deltagarna är inte tvingade att vara 

med utan har innan fått möjlighet att svara ja eller nej. Det kan ge större chans till att 

deltagarna känner engagemang för kommande uppgifter och att målet uppnås. Chansen är stor 

att medlemmarna i förväg upplever en viss samhörighet med sina blivande gruppkamrater 

(ibid.). De sex deltagande i vår undersökning är yrkesverksamma på Outokumpu Stainless 

AB. De är slumpmässigt utvalda ur en specifik urvalsgrupp. Syftet med kvalitativa intervjuer 

handlar om en persons tanke- och handlingssätt och urvalet bör vara begränsat (Trost, 2005). 

Anledningen till detta är att insamlingsmaterialet kan bli ohanterligt, därmed är det bättre med 

färre välgjorda intervjuer än fler mindre väl utförda.  

För att få svar på andra delen av syftet som är att få uppfattningar om påverkansprocesser för 

att bidra till ökad personlig hälsa kommer tre brevintervjuer genomförs med ansvariga för det 

riktade programmet.  

 

Bortfall 

Enligt Svenning (1999) är en skillnad gällande intervju- och enkätundersökningar att 

bortfallet vid intervjuer är betydligt lägre. Vidare förklarar Svenning att bortfall på grund av 

att personer inte går att få tag på, gått bort eller inte vill svara på intervjun kallas för externt 

bortfall. Bortfall uppstår generellt vid varje intervjuundersökning. I undersökningen förekom 

ett bortfall vid brevintervjuerna. Anledningen är okänd då ingen förklaring tillkommit om 

varför inget deltagande skett. 

 

Tillvägagångssätt  
Ett mejl skickades ut till det hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle under 

hösten 2008. Mejlet bestod i en förfrågan om ett intresse fanns att göra en utvärdering av 

programmet ”55+ Ett program för äldre arbetstagare på Avesta Jernverk” åt 

företagshälsovården på Outokumpu Stainless AB. Vi kontaktade företaget via mejl och 

svarade att ett intresse fanns till att göra denna utvärdering. Genom mejlkontakt bestämdes tid 

för ett möte med de ansvariga för programmet. Under mötet gavs information om att en 

tidigare utvärdering gjorts som visat på att programmet har haft en positiv hälsofrämjande 

inverkan på deltagarna. Det företagshälsovården ville veta med den kommande utvärderingen 

var att få uppfattningar om vilka de bidragande faktorerna  till deltagandet av programmet är. 
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Då uppsatsen skrivs i pedagogik tydliggjordes att det måste ha första prioritet, vilket inte 

ansågs vara något problem. Efter mötet med Outokumpus företagshälsovård bestämde vi i 

samråd med handledaren undersökningens pedagogiska riktning. Kontakt hölls med 

företagshälsovården och överenskommet blev att de skulle ta fram sex stycken utvalda 

intervjupersoner. Dessa personer tilldelades ett varsitt missivbrev (bilaga 1) som innehöll 

relevant information om undersökningen, bland annat undersökningens syfte, vilka som 

genomförde den samt kontaktuppgifter. I missivbrevet fanns också information om att 

resultatet från intervjuerna kommer att användas i undersökningen som sedan kommer att 

finnas tillgänglig på biblioteket på Högskolan i Gävle.  

Utifrån bakgrundslitteraturen och tidigare forskning formulerades intervjufrågorna (bilaga 2). 

Alla intervjuerna skedde på samma dag där vi intervjuade tre personer var. Intervjuerna ägde 

rum i avskildhet i bokade konferensrum på Outokumpus företagshälsovård. Intervjuerna 

bandades för en ökad tillförlitlighet. Länden på intervjuerna varierade mellan 20 till 30 

minuter, sammanlagt resulterade det i två timmar och tio minuter som i sin tur blev 18,5 sidor 

text.  

 

Ett nytt utformat missivbrev (bilaga 3) skickades ut till tre programansvariga för en förfrågan 

om deras samtycke till att delta i undersökningen. Tillsammans med missivbrevet mejlades 

brevintervjuerna som innehöll frågor angående deras tankesätt om upplägget för programmet i 

syfte till lärande i hänsyn till äldre (bilaga 4).   

  

Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades de närmsta dagarna efter intervjutillfället, detta för att ha 

intervjuerna färskt i minnet. Intervjupersonerna blev sedan tilldelade namnet informant 1-6 

där en slumpmässig ordningsföljd valdes för att öka konfidentialiteten. Därmed behöver inte 

informant ett vara den första som intervjuades  

Först sammanställdes informanternas svar. Utifrån svaren utformades en överordnad kategori 

samt tre underordnade kategorier. I intervjuerna hittades intressanta utsagor från 

informanterna som användes under respektive underordnade kategori. Därefter gjordes en 

sammanfattning av resultatet där likheter och skillnader uppmärksammandes. När svar 

inkommit från brevintervjuerna sammanställdes de på lika sätt som tidigare men med andra 

kategorier. För att öka förståelsen användes även här utsagor där informanterna namnges med 

A och B. Slutligen gjordes en sammanfattning av resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Intervjuundersökningar kan enligt Kvale (1997) ses som en moralisk process där samspelet 

mellan de berörda personerna är av stor vikt. Förståelsen för människans situation formas 

genom den kunskap som intervjun ger. Under hela undersökningsprocessen förekommer 

etiska överväganden (ibid.). Vetenskapsrådet (2002) exemplifierar fyra allmänna huvudkrav 

på forskning där grundläggande individskyddskrav tas upp. Första kravet definieras som 

informationskravet, där information ska ges om alla inslag i undersökningen som kan påverka 

de medverkandes vilja att delta samt deltagarnas uppgift och de villkor som gäller för deras 
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deltagande i undersökningen. Informationen ska även innefatta undersökningens syfte, 

undersökningen generella upplägg samt om vilka för- och nackdelar deltagandet kan ha i 

undersökningen (ibid.).  Undersökarens ansvar ligger då i att uppmärksamma de tänkbara 

konsekvenserna för hela den grupp som undersökningspersonerna representerar (Kvale, 

1997). Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att det är en förutsättning att de 

medverkande lämnar sitt samtycke om deltagande utan några påtryckningar och att 

informationen ges om att deras medverkan kan avbrytas när som helst utan att det leder till 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). Om undersökaren önskar publicera information som 

kan igenkännas av andra, måste den berörda personen ge sitt samtycke (Kvale, 1997). Ett 

alternativ till att värna om de deltagande personernas privata uppgifter är att ändra om det 

egna namnet och identiteten (ibid.).   Konfidentialitetskravet är det tredje kravet, med det 

menas att vid det kommande intervjutillfället är det av stor vikt att ge information hur 

konfidentialiteten kommer att skyddas (Vetenskapsrådet, 2002). Det vill säga att privata 

uppgifter som kan identifiera undersöknings personerna inte kommer att redovisas. Fjärde 

kravet är nyttjandekravet och innefattar att de uppgifter som insamlats endast får nyttjas i 

studien (ibid.). 

Reliabilitet och validlitet  

Reliabilitet och validitet avser graden på undersökningens kvalitet och hur undersökaren kan 

säkerhetsställa den kvaliteten (Svenning, 1999). Undersökningens reliabilitet ser till 

tillförlitligheten eller pålitligheten, två undersökningar med samma syfte och med samma 

metoder ska ge samma resultat om ingenting förändras i den aktuella urvalsgruppen. 

Reliabiliteten för intervjuaren sätts i relation till huruvida ledande frågor oavsiktligt kan 

inverka på svaren. Det är många faktorer som ska samspela för att fånga verkligheten i en 

undersökning. Intervjutillfället är framförallt känsligt då intervjuaren kan ställa svårbegripliga 

frågor och i vissa fall påverka den intervjuades svar med sina egna värderingar. Det är här 

validiteten spelar en stor roll, det vill säga att undersökningen mäter det den avser att mäta 

(ibid.). Kvale (1997) beskriver att validiteten är beroende av styrkan i undersökningens 

teoretiska förutsättningar samt logiken i teorins ursprung och undersökningens 

forskningsfrågor. Planeringen och vilka metoder som används får hög validitet ur ett etiskt 

perspektiv om den inte utsätter människan för ogynnsamma konsekvenser. För ökad validitet 

vid intervjun bör meningen i det som sägs ifrågasättas och informationen som getts bör 

ständigt kontrolleras (ibid.).   
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RESULTAT  

Resultatet kommer att redovisas genom en inspirerad fenomenografisk ansats i 

beskrivningskategorier och dessa bildar utfallsrum om deltagarnas uppfattningar om aktuell 

hälsointervention.  

 

Resultatredovisningens uppläggning 

Innehållet i resultatet kommer att bestå av två delar, där den första delen tar upp skilda 

beskringskategorier från intervjutexterna i hälsoprogrammet.  

Den andra delen kommer att innehålla resultatet från brevintervjuerna från ansvariga av 

programmets genomförande. 

Resultatets utfall kommer visa på likheter och skillnader om uppfattningar i de olika 

underordnade kategorierna angående lärande. Utsagorna valdes att skrivas ut i tal form samt 

har irrelevant information reducerats.  

 

Beskrivning av urvalsgrupperna  

Urvalsgrupp I: Deltagarna i studien arbetar vid Outokumpu Stainless AB är ett omfattande 

företag med många olika yrkeskategorier. Personerna som deltog i intervjuerna kommer ifrån 

olika avdelningar av företagets industri. Samtliga har arbetat inom företaget i minst 30 år och 

har en medelålder på 62 år.  

Urvalsgrupp II: Studiens andra deltagare är de ansvariga för det riktade hälsoprogrammet 

arbetar på Outokumpu Stainless AB´s företagshälsovård.  

 

Deltagares uppfattningar om hälsoprogrammets intervention 

Utifrån underkategorierna har en kort text skrivits med tillhörande utsagor där likheter och 

skillnader redovisas i form av citat från informanterna. Den övergripande 

beskrivningskategorin utifrån intervjumaterialets utfall är lärandet om hälsa. Lärandet om 

hälsa kommer i undersökningsmaterialet ses utifrån tre underordnade kategorierna. Dessa är 

uppfattningar om teoretisk hälsokunskap med praktisk tillämpning, kunskap som påverkar 

personligt hälsotänkande och egna levnadsvanor samt uppfattningar om eget välbefinnande 

efter pensionering.  

 

Utifrån resultatets utfall sammanställdes i en figur som visar på de övergripande 

uppfattningarna beskrivningskategoriers utfallsrum i en hälsorelaterad förändringsprocess för 

den angivna målgruppen. Förändringsprocess är inte självvald när det handlar om 

pensionering: 

  
Lärande om hälsa 
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Figur 1. Horisontalt grupperande beskrivningskategorier av fenomenet förändringsprocess som inte är 

självvald (pensionering) 

 

Uppfattningar om teoretisk hälsokunskap med praktisk tillämpning 

Första steget till en förändringsprocess kan vara det teoretiska lärandet där individen kommer 

i kontakt med kunskap som den själv är berörd av. Det kan ge förutsättningar till att ett 

intresse skapas och tankar kring detta börjar växa. Två informanters utsagor visar på att de 

olika teoretiska ämnena har varit uppskattande och många gånger bidragit till förnyad 

kunskap.   

 

Vi hade en föreläsare när vi var bort en gång som talade om sömnens betydelse 

och det var väldigt intressant för om man inte sover bra så kan det ge 

följdsjukdomar alltså kroppsliga besvär och det var något nytt för mig liksom att 

det var så pass mycket. (Informant 2) 

 

Man fick ju lite råd om motion och kost och sånt där, speciellt när man gick skift 

hur man skulle äta och sova när man arbeta skift. Och sen har vi varit ut på några 

utflykter också på nån dag eller två, som jag har vart med på. Och då var det också 

några konsulter som pratade om hälsa och så va. Så det är kul man har ju ändrat sig 

lite efter det och speciellt med kosten, kanske äter lite sundare och så. Mest genom 

information. Dom berättar ju vad som är skadligt inom citationstecken att äta och 

så där och då har man försökt plocka bort det då. (Informant 5) 

 

Informanternas utsagor visar att det finns ett positivt samtycke gällande variationen av teori 

och praktik. En informant tillkännager att ”Ja det är mycket roligt då det praktiska leder till att 

man blir inspirerad” (Informant 6). En annan uppfattning är hur träffarna har gått till väga och 

att många personer har ändrat uppfattning om olika aktiviteter i och med att de har fått utövat 

det praktiskt.  

 

Ja i början var det ju rätt mycket teori, man pratade om motion och kost och vad 

det innebar, man pratade om missbruk av olika medel, tobak, alkohol och vi 

kanske kom in på andra saker också. Så det var teoretiskt i början, det var mer som 

diskussions grupper. Men sen började vi att praktisera lite grann bland annat att gå 

med stavar som inte var något konstigt för mig men de manliga deltagarna hade ju 

aldrig provat på det. För det var ju alltid så att man sa att vart har du gjort av 

skidorna. Det fanns ju sådana grejer men de blev lite frälsta, de trodde ju inte att 

det skulle ge så pass mycket som det verkligen gav. Så de har accepterat det där. 

Sen har vi varit iväg och haft kombinerade föreläsningar, eller du kan säga 

samtalsgrupper och så har vi gjort olika saker så det har varit jätte bra. 

Uppfattningar om teoretisk 

hälsokunskap med praktisk 

tillämpning 

Kunskap som påverkar 

personligt hälsotänkande 

och egna levnadsvanor 

Uppfattningar om 

eget välbefinnande 

efter pensionering 
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 (Informant 2) 

 

Att variera teori och praktik är av betydelse för lärandet inom många områden. En informant 

berättar att ”Ja det är bra, det är det ju alltid, i alla utbildningar man har är ju praktiken 

värdefull” (Informant 5). Ett förändrat förhållningssätt i praktiken kan ske genom en ökad 

kunskapsnivå. En informants erfarande är att teorin har påverkat till ett praktiskt utförande 

som i sin tur bidragit till en vana. 

 

Ja vi har ju oftast fått teori först och sen har vi fått utöva det praktiskt, så det här 

med stavgång hade jag ju aldrig hört talas om, eller jag hade hört talas om det 

men hade aldrig getta tag på stavar och gått ut och gå heller, det tyckte jag såg 

alldeles för töntigt ut. Men det har ju kommit in som en naturlig grej. Jag har 

köpt egna stavar. (Informant 1)  

 

Upplägget av programmet består av sex träffar varav tre bygger på teori/diskussion och tre 

prova på- aktiviteter. Diskussionsämnena är rörelse och vardagsmotion, kost, hjärta och kärl 

samt balans i livet. Stavgång, vattengympa och träning på gym hör till provapå- aktiviteterna. 

En informant berättar om hur programmet i stora drag har varit upplagt och dennes positiva 

inställning till detta.  

 

Ja de första gångerna som vi hade, då hade vi bara teori. Sen var vi i väg till 

Sätrabrunn och simmade och hade lite andra grejer för oss och det var också en 

sån där kanon bra dag då man fick lära sig pröva på olika saker. Sen var vi här på 

lasarettet i basängen och hade gympa och sen var vi ute och gick stavgång och det 

var det här att man varvade lite, en gång hade vi teori och sen hade man stavgång 

och sen teori igen så det var väldigt bra. (Informant 3) 

 

Kunskap som påverkar personligt hälsotänkande och egna levnadsvanor 
Två informanter berättar att en ökad kunskap om hälsans betydelse har bidragit till nya 

tankegångar.  

  

Jag har alltid varit en sådan som alltid har tyckt om att rört på mig. Fast det är 

klart visst har man fått sig en tankeställare. (Informant 4) 

 

Ja det har det gjort man har, vad säger man, man har börjat tänka lite mer på att 

man ska äta rätt, sova rätt och att köra friskvård överhuvudtaget. Det är liksom 

inte givet längre när man kommit över 60 då får man kanske bjuda till lite grann.  

Man har ju varit van med att dagarna bara har kommit och gått och man har varit 

frisk och kry och det är inte säkert att framtiden är sån och kan man hålla undan 

genom att hjälpa till själv så vill man gärna göra det. (Informant 1). 

 

Ovanstående informants utsaga visar på att tankegångar kring ålderdomen har ökat samt att en 

personlig utveckling har skett gällande att sätta sig själv i första hand.  

 

Ja det har jag fått, det innebär ju det jag har sagt då att, ja motion och sömn och 

faktiskt kunna säga nej till många saker när man känner att det här vill jag inte 

göra för det mår jag inte bra av, så det tycker jag. (Informant 1) 
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Vardagliga beteenden som kan vara ett problem för många har aktualiseras. Det har skett 

genom olika temaföreläsningar om till exempel sömnen. Vanliga problem inom det är 

snarkningar och dåliga sovvanor hos framför allt skiftarbetare. Genom föreläsningar har 

informanterna fått kunskap om hälsorelaterande beteenden och utifrån det eventuellt skapat 

förståelse och därmed möjlighet att kunna påverka sitt beteende.  

 

Visst har vi fått det, det har vi ju fått. Vi var ju på Tallmogården, där var det ju en 

läkare med som pratade om snarkning och sånt där. Och när man inte kan sova, 

det känner man ju själv när man inte sover ordentligt att det är viktigt med sömnen. 

(Informant 4) 

 

Två utsagor bekräftar att informanterna tagit till sig den kunskap som har skapats genom 

teoretiska och praktiska moment. Kunskapen har sedan förvaltats och därmed har förståelsen 

ökat för sambandet att bland annat fysisk aktivitet är hälsofrämjande. Teoretiskt och praktiskt 

lärande innefattar att lära genom att erfara och därmed skapa förståelse.  

 

Vi har även varit här hemma och pratat om kost och lite sånt där. Man får ju en 

annan insyn, det tycker jag har varit jätte bra. (Informant 4) 

 

På sätt och vis. Har hund så går många promenader. Men det är roligare nu när 

man mår bättre av det.  (Informant 6) 

 

Uppfattningar om eget välbefinnande efter pensionering 

Två informanter berättar om deras planer inför pensionen samt hur de ser möjligheterna för 

välbefinnande. 

 

Mycket är väl att använda sunt förnuft. Det är klart att man kommer att röra sig 

mer och vara ute i naturen mera. Det kommer jag i alla fall att vara när jag får gå 

hem det är det jag längtar mest efter. Jag är ju inte så intresserad av matlagning, 

fast det är väl klart vi har ändrat lite på kosthållningen hemma. (Informant 4) 

 

Jag ser framemot att jag ska ut och gå varje morgon. Jag har en slinga som jag går 

och den tar en och en halv timme att gå. Jag har alltid gått så där på grund av att 

jag har högt blodtryck och att det är alltid bra att röra på sig. Jag tycker inte om att 

springa men däremot att gå med stavar, cykla plus att jag kommer äta nyttig mat. 

(Informant 3)  

 

En del av informanterna som deltagit i programmet har en fysisk aktiv bakgrund och anser sig 

ha goda kostvanor. Även om inte alla moment har bidragit till en förändring har det i det stora 

hela fört med sig ökad kunskap. Två informanter berättar att programmets teoretiska och 

praktiska delar till mesta dels har bestått av information som de redan ansåg sig veta.  

 

Jag har alltid rört på mig och ätit förnuftigt. Jag har alltid varit lite smått fixerad av 

det här hur man äter och hur man beter sig, hur man ska röra på sig. (Informant 3) 

  

Det var egentligen inga nyheter, man ska hålla igång, man ska äta på ett riktigt sätt, 

vissa tider och sådär men det är ju inget nytt. Det har ju alltid funnits där och 

eftersom jag rör mig väldigt mycket och alltid har gjort så var inte det något nytt 



27 

 

för mig. Jag har alltid hållit på från unga år, jag spelat fotboll och handboll, hållit 

på med massor och nu promenera jag, går med stavar, spelar golf och jag bowlar. 

(Informant 2) 

 

För informanterna som tidigare varit mindre fysiskt aktiva har programmet varit betydelsefullt 

och nya vanor har tillkommit i vardagen. Informanterna har en positiv inställning till att 

bevara och till och med att utöka dessa vanor i pensionen då den tidsmässiga faktorn inte är 

ett problem.  

 

Jag kommer nog utöka de här vanorna, då har jag tid.  Som idag vad gäller 

motionen, man kommer hem och är trött när man har jobbat och sen sätter man sig 

med en tidning och sen är man inte så där jätte på hugget att dra igång utan man 

sitter nästan och nickar till innan maten är klar. Men nu kan jag faktiskt styra min 

dag och jag kan sticka iväg och motionera på förmiddagen. Jag ska köpa ett 

gymkort på badhuset då kan man både gymma och simma. Jag går inför kost och 

motion rätt så hårt. (Informant 1) 

  

Har man kommit in i det fortsätter man väl med det. Då hinner man med på ett 

annat vis, jag hoppas att det blir så i alla fall. (Informant 5) 

 

I utsagan ovan berättar informanten om de nyvunna vanorna som kan bli en del av dennes 

vardag. Vidare förklarar informanten det meningsfulla med den sociala faktorn som kan 

påverka till en fortsatt förbättrad livsstil. Motivationen kan öka om det är flera personer i 

samma situation som kan inspirera varandra.  

 

Det vore lättare om det vore en grupp som träffas kanske två gånger i veckan, då 

känner man att jag måste dit jag också. Då är det mycket lättare att åka iväg då det 

är någon som pushar på en lite. Ska man gå dit själv är det lite tråkigt alltså. Det 

räcker att man är ett par tre stycken så peppar man varandra. Då blir det ju en 

social grej och det är ju möjligt att man kan fortsätta där sen när man får pension 

också då har man ju ännu mera tid och kan gå dit mitt på dagen. Det är svårt 

ibland att få ihop det när man jobbar dagtid, för man ska hem och det ska handlas 

och lagas mat och sen är det kväller. (Informant 5) 

 

Ovanstående utsaga visar på att informanten har viljan men motståndet ligger bland annat i att 

ta initiativet till att själv komma iväg och träna. Motstånd kan vara en bidragande faktor när 

vanor är svåra att ändra. Istället för att se det positiva med en förändring förekommer 

motstånd och passivitet.  

 

Resultatsammanfattningens utfallsrum för deltagarna  

Syftet med studiens resultat del ett, var att beskriva individer i pensionsålderns uppfattningar 

kring en förändring ur hälsoperspektiv genom ett riktat program, samt hur de förhåller sig till 

sitt intagande av kunskap i en vidare pension. Utsagorna visar på att majoriteten av 

informanterna anser att den kunskap de har tagit del av har bidragit till en hälsosammare 

livsstil samt skapat nya tankegångar till det meningsfulla med god hälsa. I den kommande 

pensionen har samtliga informanter som mål att bibehålla och utveckla sin hälsa då mer tid 

finns till förfogande. En avslutande utsaga visar på den positiva inställningen till programmet 

i sin helhet samt uppskattning för satsningen som företaget gjort.    
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Det var väldigt roligt att det satsades på oss, att vi ska gå hem som friska 

pensionärer och det fanns sånna som inte hade rört på sig som det var väldigt 

viktigt att få röra på sig. Det var inte säkert att alla de kom men de som var med 

tyckte nog att det var väldigt roligt att röra på sig. (Informant 3) 

 

Samtliga informanter har en positiv inställning till programmet. Vilket utsagan ovan bekräftar. 

 

Programansvarigas uppfattningar om hälsoprogrammets intervention 

Programmet 55+ genomförande är hälsointervention för äldre arbetstagare på Avesta Jernverk 

syftet är att den anställde ska bibehålla och förbättra sin hälsa och därmed utveckla sin 

arbetsförmåga fram till pensionen. Det i sin tur ger möjlighet till ett aktivt och meningsfullt 

liv i pensionen. Det resulterar i att utfallets överordnade beskrivningskategorin är ökad hälsa. 

För att uppnå en förbättrad hälsa krävs faktorer som utbildning och motivation vilket utgör de 

två underordnade kategorierna. Deras uppfattningar om genomförande av intervention 

sammanfattas i beskrivningskateorier som bildar ett utfallsrum:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Horisontalt grupperade beskrivningskategorier av fenomenet genomförande av intervention.  

 

 

Intervention till ökad hälsa genom utbildningens teoretiska och praktiska 

moment 

De programansvariga har som ambition att framkalla ökad hälsa hos de äldre anställda genom 

utbildning, det sker i form av en variation av teoretiska och praktiska moment. Utsagorna 

visar att informanterna anser att variation av teori och praktik är betydande för att deltagarna 

ska få en större förståelse för hur god hälsa kan påverka kropp och själ. 

 

Jag anser att teorin måste varvas med praktik där praktiken är den viktigaste delen. 

Att få känna på hur det känns i kroppen. Hur det påverkar sömn, hunger mättnad, 

stress, välbefinnande med mera. Ofta startar vi med fysisk aktivitet för att sedan 

jobba teoretiskt. Det öppnar upp till bra samtal. (Informant A) 

 

Båda behövs i en balanserad samverkan. Teorier som får tillämpas i praktisk 

övning. (Informant B) 

Intervention till ökad 

hälsomedvetenhet hos 

arbetstagare 

Motivationens påverkan till 

utfallet; hälsoeffekter 

 

Utbildningens påverkan 

genom teori och praktik 
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Vid upplägget av programmet har man till stor del bortsett från den klassiska undervisningen 

som sker i skolbänken, som innefattar att endast lyssna på det som sägs. Istället har de 

teoretiska momenten varierats med diskussionsgrupper där större plats för ventilation funnits. 

Diskussionsgrupperna har vid ett antal gånger skett i form av promenader. Det bekräftar en 

informants utsaga. 

 

 Det går också att förmedla kunskap i samtal, exempelvis vid samband med 

stavgång och fjällvandring med mera. Det blir som ett smörgåsbord som 

deltagarna får välja av och sedan sätta ihop en mix som passar dem och som ger 

hälsoeffekter. Det är viktigt vid lärande för alla åldrar att möta individen där den 

är. (Informant A) 

 

 
Uppfattningar om motivationens påverkan till utfallet; hälsoeffekter 
Personer som deltagit i programmet har olika erfarenheter av hälsorelaterade faktorer samt 

kunskap om hälsans betydelse. För att skapa en nyfikenhet och ett intresse för sin egen hälsa 

behövs inspirerande aktiviteter som är anpassade både på individ- och gruppnivå. Stöd i form 

av motivation och feedback är även det en viktig komponent vid en förändringsprocess. 

Hälsopersonalen berättar hur deras tillvägagångssätt har sett ut för att inspirera deltagarna.   

 

Genom personlig kontakt med deltagarna vid olika gemensamma aktiviteter. 

(Informant B) 

 

Den del jag upplever är viktigast är provapå - passen.  Det är noga med hur man 

närmar sig olika individer med olika erfarenhet av fysisk aktivitet. Vissa har med 

sig dåliga erfarenheter redan från skolan.  Det gäller att se på motion med nya 

ögon, välja aktiviteter som är enkla, går lätt att utföra och passar de flesta. Vi är 

flera som deltar vid provapå - passen så vi hinner med att prata med och inspirera 

enskilda. (Informant A) 

 

Ett innan personligt uppsatt mål kan öka motivationen till att önskat läge. Det kan ske genom 

att individen ser till sin livssituation i nuläget och reflekterar över det positiva och negativa 

med situationen. Utifrån det kommer individen till insikt om eventuella motstånd som kan 

uppstå. Genom att individen är medveten om dessa motstånd kan de lättare hanteras. 

Individen kan då istället lägga fokus på de resurser som finns tillgängliga för att uppnå det 

uppsatta önskade målet. Utsagan visar på att ett tankesätt för att ge inspiration till deltagarna 

finns. 

 

Alla deltagare i programmet gör en Hälsoprofilsbedömning vilket är ett bra 

instrument för utvärdering – både för den enskilda samt för företaget. Du jämför 

dig bara med dig själv. (Informant A) 
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Resultatsammanfattningens utfallsrum för programansvariga 

Syftet med studiens resultat del två, var att beskriva informanternas uppfattningar om 

programmets upplägg och tillvägagångssätt i hänsyn till äldres välmående. Utifrån 

analysarbetet urskiljs syftet för interventionen att öka hälsomedvetenheten hos arbetstagarna. 

Därmed är det den överordnade beskrivningskategorin för denna del av resultatet. Ökad 

hälsomedvetenhet kan uppnås genom utbildningens påverkan genom teori och praktik och 

ligger som tyngdpunkt för programmets struktur. En annan betydande faktor till ökad 

hälsomedvetenhet är motivationens påverkan till utfallet; Hälsoeffekter. Dessa två är de 

underordnade kategorierna för att uppnå ökad hälsa. Vid planerandet av ett hälsorelaterat 

program är det viktigt att se till det teoretiska och de praktiska momenten. Det för att bringa 

klarhet i hur hälsan påverkar människan både själsligt och kroppsligt. Informanterna har 

genom utsagorna visat deras eftersträvan av att motivera och inspirera deltagarna till en 

förändring. Deras ambition är att få deltagarna att hitta sin egen väg till bättre hälsa genom 

feedback och uppmuntran.  

 

Livsstilen är en av de största orsakerna till försämrad hälsa och sjukdom. Genom 

utbildning, kunskap och praktik motivera och stimulera anställda till 

livsstilförändring – att de själva har stora möjligheter att påverka sin hälsa. Inga 

pekpinnar utan fakta, konkreta råd och prova på. (Informant A) 
 

I utsagan ovan berättar en informant i stora drag om dennes tankegångar kring 

målet med programmet och dess upplägg. 
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DISKUSSION OCH ANALYS 
Syftet och en kort resultatsammanfattning kommer inledningsvis presenteras i detta avsnitt. 

Därefter följer en metoddiskussion där en kritisk granskning av metoden kommer ske. 

Resultatet analyseras utifrån en inspirerad fenomenografisk ansats. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet kopplat till bakgrundslitteraturen där fokus ligger på pedagogikens 

betydelse för hälsan 

 

Övergripande resultat 

Det övergripande syftet med undersökningen är att mer förstå äldre arbetstagares 

hälsouppfattningar efter att ha deltagit i ett organiserat hälsoprogram. Vidare vill 

uppfattningar urskiljas kring påverkansprocessen för att bidra till ökad personlig 

hälsokunskap hos deltagarna under programmet. 

Resultatet från intervjuerna med deltagarna från det riktade hälsoprogrammet visade på att 

den kunskap informanterna tagit del av har bidragit till en hälsosammare livsstil samt skapat 

nya tankegångar kring betydelsen av god hälsa. Samtliga deltagare har som mål att bibehålla 

och utveckla sin hälsa i den kommande pensionen då mer tid finns till förfogande. 

Resultatet från brevintervjuerna med de programansvariga framvisar för hur ökad 

hälsomedvetenhet kan uppnås. Gemensamt för de båda ansvariga är de anser att påverkan kan 

ske genom utbildningens variation av teori och praktik och motivations inverkan på 

deltagarna. Målet med programmet är att inspirera deltagarna till ett ökat intresse för den egna 

hälsan. 

 

Metoddiskussion.  

Fenomenografin erbjuder ett sätt att förklara hur ens lärande framhävs på ett kvalitativt sätt, 

det vill säga att identifiera på vilka sätt någonting kan erfaras (Marton, Hounsell & Entwistle, 

1996). För att ta reda på detta valdes kvalitativa intervjuer som val av metod då en mer 

djupgående information kan fås av färre deltagande personer i undersökningen (ibid.).   

I undersökningen har vad Cohen, Manion och Morris (2000) kallar för semistrukturerad 

intervju använts. Undersökaren har då en klar frågeställning men intervjuaren kan ställa 

frågorna i den ordning som det passar och få mer utvecklade svar genom att formulera 

följdfrågor. Metodvalet har varit värdefullt då intervjuerna har möjliggjort att informanterna 

har tillåtits att berätta om det de anser vara av betydelse i förhållande till det organiserade 

hälsoprogrammet (ibid.). 

 

Att använda sig av en inspirerad fenomneografisk ansats anses ha varit mycket passande då 

syftet vara beskriva skilda uppfattningar kring en hälsorelaterad förändring genom ett riktat 

program. Efter att de första sex intervjuerna sammanställts visade resultatet att kriterierna för 

att genomföra en analys utifrån en fenomenografisk ansats inte kunde uppfyllas. Därmed togs 

ett beslut om att ansatsen kommer att inspireras utifrån fenomenografi.  

 

I efterhand ansåg vi att en pilotundersökning hade varit lämplig för att på så vis kunna avgöra 

om frågarna varit tillräckligt anpassade för urvalsgruppen. En pilotundersökning hade även 

bidragit till ett övningstillfälle inför de kommande intervjuerna. Detta stärks av Kvale (1997) 
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som förklarar att en pilotintervju ger tillfälle att träna inför en intervjusituation samt skapar 

möjlighet att undersöka frågornas validitet (ibid.). Vid intervjutillfällena kunde mer fokus 

lagts på att få informanterna att utveckla sina svar genom fler ställda följdfrågor.  

 

Som tidigare beskrivits ovan visade resultatet från de första sex intervjuerna vara alltför tunt 

genom ett pedagogiskt perspektiv. Därför beslutades att genomföra brevintervjuer med tre 

ansvariga personer för det organiserade hälsoprogrammet. Svar erhölls från två av de tre 

personerna. Direkt efter de muntliga intervjuerna påbörjades transkriberingen, det för att 

intervjuerna ligger färskt i minnet och därmed ökar validiteten för resultatet. Arbetet med 

transkriberingen uppfattades som tidskrävande då det vid vissa tillfällen var svårt att höra vad 

som sades.  

 

Kategorierna formades till en början utifrån bakgrundslitteraturen, men anpassades sedan efter 

informanternas utsagor som är syftet med den fenomenografiska ansatsen. Marton, Dahlgren, 

Svensson och Säljö (1987) förklarar att det så kallade utfallsrummet innefattar olika 

kvalitativa utfallsnivåer från en undersökningsgrupp som har svarat på samma fråga. Mycket 

läsning och reflektion krävs för att skildra variationer i uppfattningar.  Kärnan i analysen är att 

jämföra svar där likheter och skillnader hela tiden söks (ibid.).  Resultatet från intervjuerna 

lästes ett flertal gånger för att kunna urskilja potentiella kategorier. Under respektive kategori 

sammanställdes skillnader och likheter utifrån informanternas utsagor.  

 

Inför intervjuerna har det diskuterats vilka för- och nackdelar det finns med att delge syftet 

med undersökningen i missivbrevet till de tillfrågade intervjupersonerna. Fördelar med att 

informera om undersökningens syfte är att informanterna har lättare att avgöra om de vill 

delta i undersökningen. De skapar även möjlighet till ett förberedande inför intervjun.  

Nackdelar kan vara att informanterna påverkas till att anpassa svaren efter syftet. Även 

vetskapen om att undersökarna är hälsopedagoger kan leda till svar som informanterna tror 

önskas. 

 

Analys 

I detta avsnitt kommer resultatets beskrivningskategorier och utfallsrum att analyseras utifrån 

en inspirerad fenomenografisk ansats. Analysen av de olika kvalitativa utfallsnivåerna från en 

undersökningsgrupp som har svarat på samma fråga utgör ett så kallat utfallsrum (Marton, 

Dahlgren, Svensson & Säljö, 1987). Analysen går ut på att skildra variationer i uppfattningar i 

studiens två utfallsrum, deltagarna i interventionen och programansvariga. Det analyseras 

genom att kritiskt granska de kategorier som formulerats då andra dimensioner upptäcks i 

utsagorna som kan öka förståelsen av programmets hälsointervention.  

 

Analys av resultatets två utfallsrum 

Den övergripande kategorin i utfallsrummet lärandet och kunskapens betydelse i samband 

med en hälsointervention förstås utifrån Hartmans (2005) förklaring att för en given 

kunskapssyn klargörs vad som är värdefull kunskap, hur den kunskapen nås och hur den 

organiseras bäst för inlärning. Det som ger kunskapen sitt värde är dess användbarhet och 
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nytta (ibid.).  Programansvarigas beskrivningskategorier tar upp att i en förändringsprocess 

till en bättre livsstil med god hälsa är lärandet betydelsefullt. Lärandeprocesser har under 

interventionens program växlat med teoretisk hälsokunskap med praktisk tillämpning som 

styrker varandra. Informanternas utsagor visar på att en variation av teori och praktik har varit 

värdefullt för lärandet.  

 

Utsagorna redogör för att informanterna har utvecklat synen på sin egen hälsa. Det har skett 

genom att förståelse har skapats för att goda vanor leder till en hälsosammare livsstil. 

Informanternas förhållningssätt till kunskapen de har tagit del av är positiv. Den fritid som 

pensionen innebär är en avgörande faktor till att fortsätta med och utveckla hälsosamma vanor 

anser samtliga informanter. Av betydelse för deltagarna i programmets utsagor är det 

Hartman (2005) som vi underbygger förståelse till i vår analys i relation till påverkan av 

deltagarnas hälsouppfattningar. Med praktisk och teoretisk kunskap har jämbördig betydelse i 

programmets hälsobefrämjande intervention både förstärka och utmana till fortsatt utveckling. 

Vidare menar Hartman att endast praktisk erfarenhet med avsaknad av teori kan leda till en 

avgränsad kompetens. Upplägget för Programmet 55 + för äldre arbetstagare på Avesta 

Jernverk bekräftas av programansvarigas utsagor att variera teori och praktik för att speciellt 

visa på förståelse för tillämpning och sammanhangets meningsbetydelse för personlig 

erfarenhetskunskap om hälsa. Större delen av informanterna uppfattade det som betydelsefullt 

med variation av teori och praktik och som gett nya upplevelser och förändrade erfarenheter. 

En deltagares utsaga i programmet bekräftar i vår tolkning att den praktiska delens 

tillämpning har bidragit till en ny positiv inställning som tidigare har ansetts som något 

negativt. En del av informanternas utsagor talar om att teori och praktik har varit meningsfullt 

men dock inte bidragit till något nytt då de redan anser sig ha tillräckligt med kunskap och 

intresse angående hälsa. Gustavsson (2002) resonerar vidare att kunskap kan nås genom 

reflektion och därmed skapas makt till att styra våra handlingar. 

 

Vi lyfter fram i analysen att lärande sker på olika nivåer, Marton och Booth (2000) framhäver 

att lärande kan ske genom yt- och djupinlärning där djupinlärning handlar om att förstå, se 

något på ett annat sätt för att skapa förutsättning till att förändras som människa (ibid.).  

Analysen av resultats två olika utfallsrum visar på att kunskap till viss del har påverkat 

deltagarnas personligt i deras hälsotänkande och egna levnadsvanor. De informanter som 

tidigare har varit fysiskt inaktiva och inte haft något större intresse för hälsa, har genom 

programmets intervention formulerar utsagor att de har ökat intresse för egna livsstilen. Nya 

tankegångar om den egna hälsans mening har vuxit fram och bidragit till en hälsosammare 

livsstil. Marton och Booth (2000) beskriver det som en förändring av andra ordningen, vilket 

innebär att det organisatoriska tänkandet och agerandet har kvalitativt förändrats. Utsagorna 

visade på att de informanter som sedan tidigare anser sig vara hälsomedvetna såg programmet 

mer som en rolig men betydelsefull upplevelse, där den sociala faktorn har varit meningsfull. 

När en förnyelse sker av något som redan finns och en övergång från det inre tillståndet till ett 

annat utan att systemet själv förändras, har första ordningen av förändring skett enligt Marton 

och Booth, 2000. I analysens utsagor i beskrivningskategorierna kan vi inte avgöra om det 

skett en djupinlärning då det förutsätter en hällbar utveckling under en längre tidsperiod.  
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Utgångspunkten för kunskapssökande är attityder och hälsovanor som ”slagit rot” i vardagen 

hos deltagarna i programmet (Gustavsson, 2002). Ansvaret för läroprocessen måste ligga hos 

den som lär sig då programansvariga endast kan aktivera lärandeprocesser genom 

hälsointerventionens aktiviteter. Initiativet i läroprocessen måste därför ligga hos den som lär 

sig. Hur informanterna förhåller sig till lärandet samt variationen av om och hur de i 

kommande pension förvaltar sin kunskap har redovisats i utsagorna. Samtliga informanter 

delar uppfattningen att tiden är den avgörande faktorn för att ta hand om sitt välbefinnande. 

Utsagorna visar på att förhoppningen är att mer tid kommer finnas och spenderas i pensionen 

för att främja den egna hälsan. 

 

Sammanfattningsvis har analysen klargjort ökad förståelse till den överordnade beskrivnings-

kategorin lärandet om hälsa. Lärandet kan ses som en bidragande faktor vid en 

förändringsprocess till en hälsosammare livsstil. Underordnade kategorier till lärande är 

uppfattningar om teoretisk hälsokunskap med praktisk tillämpning, kunskap som påverkar 

personligt hälsotänkande och egna levnadsvanor samt uppfattningar om eget välbefinnande 

efter pensionering. Lärandet sker när kunskapen kan sättas i ett sammanhang, och förståelse 

skapas och handling sker. Genom variation av teori och praktik underlättas förståels-

eprocessen. När individen använder sig av både den mentala och fysiska förmågan skapas 

goda förutsättningar till att individen påverkar sitt personligt hälsotänkande och egna 

levnadsvanor.  

 

Resultatdiskussion  

Genom resultatets utsagor från både deltagarna och de ansvariga för det riktade 

hälsoprogrammet samt den utförda analysen kommer vi nu försöka besvara våra syftesfrågor. 

Vilka är de olika hälsouppfattningarna hos äldre arbetstagare efter att ha deltagit i ett 

organiserat hälsoprogram, samt vilka uppfattningar urskiljs kring påverkansprocessen för att 

bidra till ökad personlig hälsokunskap hos deltagarna under programmet? 

 

Vår diskussion nedan kommer bestå av två delar där den första delen handlar om påverkande 

faktorer till ökad hälsa. Andra delen innefattar hur det eventuella nya förhållningssättet till 

hälsa förvaltas vidare i pensionen. 

 

Påverkan till ökad hälsa 

Hälsoupplysning innebär en kombination av planerade åtgärder som leder till en situation där 

människor bibehåller sin hälsa (Olsson, 1997). De gör vad de kan individuellt eller 

tillsammans för att bli friska samt söker hjälp när den behövs. Som mål har 

hälsoupplysningen att framkalla en önskan om att leva ett hälsosamt liv. Det sker genom ökad 

kunskap och påverkan av människors attityder och beteenden. Vilket kan leda till en 

förändring som förbättrar hälsan och eliminerar hälsorisker.  

 

Företagshälsovårdens riktade hälsoprogram har som mål att öka medvetenheten för den egna 

hälsan genom ökad kunskap i form av teoretiska och praktiska moment. Att variera teori med 

praktik är viktigt vid lärandetillfället då det inte bara är intellektuellt som inlärning sker, 
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hävdar Hannaford (1997). Kroppens muskler fungerar som ett hjälpmedel vid inlärning. 

Genom att låta kroppen uttrycka sig underlättas och stärks förståelsen (ibid.).  Utsagorna från 

brevintervjuerna visade att de ansvariga för det riktade hälsoprogrammet ansåg det vara 

betydelsefullt med variationen av teori och praktik i programmets upplägg. De praktiska 

momenten sågs som den viktigaste delen för att kunna bidra till ett ökat intresse för den egna 

hälsan. Det är något som Dewey tidigt förespråkat då han argumenterar för att teorin blir 

obegriplig utan praktik och individen förstår inte det praktiska utan teori (Egidius, 2003). 

Även Hartman (2005) argumenterar för att individen riskerar en avgränsad kompetens om 

endast teoretisk eller praktisk erfarenhet skulle förekomma. Samtliga utsagor från deltagarna 

tyder på att variationen av teori och praktik har varit meningsfullt, där framför allt praktiken 

har inneburit förändrade attityder. Det har för många medfört nya hälsosamma vanor.  

Det anser vi bland annat har att göra med att endorfiner frigörs vid fysisk aktivitet och 

människan upplever en positiv effekt. Det kan även bidra till att deltagarna ser sambandet 

med att olika faktorer påverkar hälsan. Utfallets uppfattningar om den sociala faktorn är en 

betydande del till förändring av levnadsvanor. Programmets aktiviteter har gynnat 

gemenskapen och medfört en starkare sammanhållning bland deltagarna. Maltén (1997) 

menar att en grupp-tilhörighet är en förutsättning för individens utveckling. Deltagarna 

befinner sig i samma situation och kan finna trygghet i varandra vilket kan skapa goda 

förutsättningar till ett fortsatt umgänge i pensionen.  

 

Att företaget satsar på sina anställda är värdefullt för att de anställda ska öka sin hälsa och 

därmed minska sjukfrånvaron (Price, Mackay & Swinburn, 2000). Det är även bra då fler 

människor berörs samtidigt och där igenom kan skapa goda möjligheter till att förbättra 

folkhälsan (ibid.). Brännström-Forss (2007) redogör för den proposition som den svenska 

riksdagen antog år 2003 där de äldre anses vara en prioriterad befolkningsgrupp då de är en av 

de mest utsatta grupperna för ohälsa i befolkningen. Att Outokumpu Stainless AB satsar på de 

äldre anställda inom företaget anser vi är betydelsefullt. Vi väljer att se det utifrån tre viktiga 

aspekter där den första är samhällets hälsa och ekonomi. Vi framhåller att en förbättrad hälsa 

hos äldre är av stor betydelse då det spar kostnader och tid inom vård och omsorg i samhället. 

Den andra aspekten, att äldre anställda håller sig friska är ett vinnande koncept då 

sjukskrivningar och förtidspensionering kan förhindras vilket främjar företagets ekonomi. 

Den tredje aspekten är individens egen hälsa som är en förutsättning för ovanstående aspekter.  

 

Olsson (1997) förklarar att upplysarens ansvar endast omfattar vägledning, om en eventuell 

beteendeförändring ska ske kan endast individen själv avgöra. Målet med hälsoupplysningen 

genom det riktade hälsoprogrammet var att öka det egna intresset för hälsa. Frågan om vad 

deltagarna har lärt sig är svår att svara på. Däremot visar utsagorna att nya tankesätt och ny 

förståelse tillkommit inom området hälsa. Vi anser att målet med programmet är eminent och 

ett stort steg i rätt riktning, dock ändras inte det faktum att hälsan inte kan påtvingas. 

Individen måste först erkänna att en förändring kan vara av betydelse.  
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Tillhandahållande av hälsa i en vidare pension 

Olsson (1997) framhåller att det grundläggande i hälsoupplysningen är att anpassa innehåll 

och ta vara på individens möjligheter. Att rikta hälsoupplysningens budskap till människans 

konkreta livsmiljö ökar förutsättningarna till att individen förändrar sina levnadsvanor. Vid en 

förändringsprocess är även motivationen en betydande faktor (ibid.). Genom motivation kan 

viljestyrkan och engagemanget stärkas och det skänker en känsla av valfrihet och 

självförtroende (Ahl, 2004). För att skapa goda förutsättningar till ett fortsatt hälsosammare 

liv hos deltagarna har innehållet anpassats utifrån deras livssituation. De ansvariga har även 

med hjälp av motivation, feedback och uppmuntran till ett praktiserande, påverkat många 

deltagare till ett ökat intresse för sin egen hälsa. Det har förbättrat den egna motivationen hos 

deltagarna samt ökat engagemanget till en livsstilsförändring. Dessa faktorer anser vi bör 

finnas med vid hälsoupplysning för att kunna skapa nya tankesätt gällande hälsa. Vid 

hälsoupplysning riktad till äldre människor anser vi att det är särskilt viktigt att möta 

individen där den är. Vi tror även att motivation kan skapa förutsättningar till att bryta dåliga 

vanor som de äldre kan ha levt med under många år. 

 

Grimby och Grimby (2001) förespråkar betydelsen av att vårda den egna hälsan då behovet av 

personlig hjälp kan undvikas eller skjutas fram. En majoritet av de personer som är fysisk 

aktiva fortsätter oftast med att vara aktiv även in i pensionen. Pensionen i sig kan vara en stor 

förändring och kan innebära en känsla av att inte vara behövd. Att medverka i olika aktiviteter 

och träffa andra människor i liknande situation kan vara betydelsefullt (ibid.). De ansvariga 

för det riktade hälsoprogrammet hade en tanke att den kunskap om hälsa som förmedlades 

inte enbart skulle påverka deltagarnas hälsa under programmets gång. Förhoppningen var att 

deltagarna skulle ta med sig kunskapen vidare in i pensionen. Vi anser att det riktade 

hälsoprogrammet har gett upphov till att skapa goda förutsättningar till aktivt och socialt liv i 

en vidare pension. Det stärks även av utsagorna från informanterna som tyder på att samtliga 

kommer att fortsätta prioritera sin hälsa även i pensionen. Tiden är den faktor som anses vara 

det befintliga hindret för ett hälsosammare liv. Pensionen kommer därmed innebära att mer 

tid finns till förfogande. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE UNDERSÖKNING 
Det riktade hälsoprogrammet hade som mål att deltagarnas eventuella hälsomässiga 

livsstilsförändring skulle upprätthållas även i pensionen. Därmed vore det intressant att efter 

en tid genomföra en undersökning där deltagarna i programmet som har gått i pension 

medverkar. Syftet med undersökningen kan innefatta i hur stor omfattning hälsan har 

prioriteras och underhållits i pensionen. Det är först då det går att urskilja om det riktade 

programmet har haft en långsiktig inverkan ur hälsoperspektiv på deltagarna. Undersökningen 

kan även delge dessa personers tankar kring faktorer som kan påverka till ett fortsatt aktivt 

och hälsosamt liv.  
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Bilaga 1: Missivbrev 1      

 

Gävle 2009-03-30 

 

Detta är en förfrågan om Du vill delta i en studie utifrån projektet 55+ Ett program för 

äldre arbetstagare på Avesta Jernverk. Studien kommer innefatta Din syn på en 

förändringsprocess samt Ditt lärningsmönster; hur Du har påverkats av programmet. 

 

Det övergripande syftet är att mer förstå äldre arbetstagares hälsouppfattningar efter att ha 

deltagit i ett organiserat hälsoprogram. Vidare vill vi få uppfattningar kring 

påverkansprocessen för ökad personlig hälsokunskap under programmet. 

Din medverkan kommer bestå av en intervju (som spelas in för att skapa en hög 

tillförlitlighet), där vi vill ta del av Dina tankar kring det program Du har deltagit i.  

 

Resultaten kommer endast redovisas i form av en uppsats som sedan kommer att finnas 

tillgänglig i ett system för e-publiceringar av uppsatser på biblioteket på Högskolan i Gävle. 

Du kommer själv att kunna ta del av uppsatsen under hösten 2009.  

 

Intervjun kommer att behandlas med sekretess, det vill säga att inga namn och 

personuppgifter kommer att nämnas i undersökningen. Deltagandet är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas. Vi önskar genomföra intervjun under vecka 16, intervjun kommer att ske i 

Företagshälsovårdens lokaler. För ditt medgivande, kontakta Kristina Dahlberg, 

Företagshälsovården Outokumpu Stainless senast onsdag den 8 april. 

 

Vi är två hälsopedagoger som läser Pedagogik C på Högskolan i Gävle som arbetar med 

denna undersökning. För mer information, vänligen kontakta någon av oss eller Kristina 

Dahlberg. 

 

 

Pedagogikstuderande                 Företagshälsovården 

Jessica Johansson,                Maria Östlund               Kristina Dahlberg 

XXX-XXXXXXX               XXX-XXXXXXX               Tel: XXXX-XXXXX 

xxx@hotmail.com      xxx@hotmail.com                         Mobil: XXX-XXXXXXX 

     

  
Handledare  

XXX, Vetenskaplig handledare  

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi, Högskolan i Gävle  

xxx@hig.se 

mailto:xxx@hig.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Berätta kort om din yrkesroll här på företaget? 

 Berätta vad som fick dig att delta i projektet? 

 Har Din syn på hälsa förändrats under projektets gång? 

 

Lärande 

 Anser Du dig ha fått ökad kunskap om hälsans betydelse i och med projektet? 

 Om så är fallet, berätta vad som kan ha bidragit till denna kunskap? 

 Om Du anser Dig inte har fått mer kunskap, vad tror Du det kan bero på? 

 Berätta om den eventuella kunskap som Du har fått är något som Du tror att Du 

kommer att ha användning av senare i livet? Kan Du beskriva på vilket sätt? 

 Tror Du att det kan vara viktigt med uppdatering av ämnet hälsa? Om ja kan du 

beskriva på vilket sätt en uppdatering kan ske?  

 Kommer Du själv att utveckla Din nuvarande kunskap, om så är fallet, på vilket sätt? 

 Hur upplever Du variationen mellan teori och praktik i samband med lärande? 

 

Förändringsprocess  

 Har projektet påverkat Ditt levnadssätt?  

 Om en upplevd förändring har skett, berätta hur förändringen har gått till? På vilket 

sätt har Du förändrats? 

 Om en förändring inte har inträffat, vad kan vara anledningen till detta? 

 Är detta något som Du kommer föra med Dig efter projektets slut och även till en 

framtida pension? 

 Beskriv om denna process har påverkat andra faktorer hos Dig förutom hälsan i sig? 

Exempelvis ett ökat socialt umgänge. 

 Delge för Dina tankar om vad projektet har betytt för Dig? 

Berätta vad det betyder för Dig att må bra i vardagen? 

 

Följdfrågor 

 Hur menar Du? 

 Kan Du beskriva?  

 Kan Du utveckla? 
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Bilaga 3: Missivbrev 2 

 

 

     Gävle 2009-04-24 

 

Detta är en förfrågan om Du vill delta i en studie utifrån projektet 55+ Ett program för 

äldre arbetstagare på Avesta Jernverk. 

Studien kommer att innefatta Din syn på en hälsoförändring genom ett organiserat program. 

Vi vill även ta del av Dina tankar kring lärandeprocessen och dess påverkan till ökad hälsa 

genom programmet. 

 

Det övergripande syftet är att mer förstå äldre arbetstagares hälsouppfattningar efter att ha 

deltagit i ett organiserat hälsoprogram. Vidare vill vi få uppfattningar kring 

påverkansprocessen för ökad personlig hälsokunskap under programmet.  

Din medverkan kommer att bestå av en brevintervju, där vi vill att Du i berättande form 

svarar på några frågor om Ditt sätt att förmedla kunskap i och med programmet.  

 

Resultaten kommer endast redovisas i form av en uppsats som sedan kommer att finnas 

tillgänglig i ett system för e-publiceringar av uppsatser på biblioteket på Högskolan i Gävle. 

Du kommer själv att kunna ta del av uppsatsen under hösten 2009.  

 

Brevintervjun kommer att behandlas med sekretess, det vill säga att inga namn och 

personuppgifter kommer att nämnas i undersökningen. Deltagandet är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas. Vi önskar få svaren i ett bifogat mail senast onsdag den 29 april klockan 

12.00. 

 

Vi är två hälsopedagoger som läser Pedagogik C på Högskolan i Gävle som arbetar med 

denna undersökning som utmynnar i vårt examensarbete till hälsopedagog. 

 

Pedagogikstuderande                 

Jessica Johansson,                Maria Östlund                   

XXX-XXXXXXX               XXX-XXXXXXX                   

xxx@hotmail.com     xxx@hotmail.com             

     

Handledare  

XXX, Vetenskaplig handledare 

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi, Högskolan i Gävle  

xxx@hig.se 

mailto:xxx@hig.se
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Bilaga 4: Instruktioner för brevintervju 

 

Vi vill med dessa frågor få en uppfattning om Ert tillvägagångssätt för att förmedla kunskap 

om hälsans betydelse till deltagarna i det riktade programmet. Svaren vill vi gärna att de är i 

berättande form. 

 

 Berätta om tankegångarna kring projektets syfte till att förmedla kunskap om hälsans 

betydelse hos individer i pensionsåldern.  

 

 Berätta om på vilket sätt Du har förmedlat kunskap om hälsans betydelse i och med 

projektet. 

  

 Delge Dina tankar för hur lärandets struktur är utformad i hänsyn till äldre personer. 

 

 Delge Dina tankar om variationen kring teori och praktik samt vilken betydelse Du 

tror det kan ha i samband med lärande.   

 


